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در مـوارد مطروحـه قبـل بررسـی شـد کـه قیمـت واقعـی بنزین 
در کشـورهای هم جـوار معـادل 0/94 دالر اسـت و عمـاً با توجه 
بـه خودکفایـی تولیـد بنزیـن در کشـور بـا قیمـت یـک هـزار 
تومانـی، هزینـه یـک دهـم لیتـر تنهـا از مصـرف کننـده دریافت 
می گـردد و بـر اسـاس اخبـار منتشـر شـده، اکنـون بـا افزایش 
تولیـد مـازاد روزانـه بنزیـن )باالتـر از مصـرف کشـور(، صـادرات 
ایـن محصـول نفتـی بسـیار اسـتراتژیک بـا توجـه بـه موقعیت 
بـاالی  تقاضـای  و  ایـران  عزیزمـان  خـاص جغرافیایـی کشـور 
آن در کشـورهای هم جـوار، نویـد یـک تجـارت پـر سـود همـراه 
بـا منافـع اسـتراتژیک منطقـه ای را می دهـد. بررسـی نمودیـم 
کـه اگـر نـرخ بنزیـن را بـه 2700 تـا 3000 تومـان )معـادل یـک 
چهـارم قیمـت جهانـی( برسـانیم، می تـوان بـا منابـع حاصـل از 
آن و تجمیـع تمامـی خدمـات بیمـه ای سـامت و درمان کشـور 
بـرای اقشـار مختلـف، موجـب افزایـش منفعت این طـرح برای 
دهک هـای ضعیـف جامعـه و ارائـه طـرح بیمـه تکمیـل درمـان 
ارائـه  بـا  ایـران گـردد بطوریکـه  بـرای تمامـی مـردم  سـامت 
جدول هـای خدمـات مختلـف و تغییـر سـهم پرداخـت هزینـه 
در دهک هـای  گرفتـن  قـرار  اسـاس  بـر  هـر شـهروند  توسـط 
مربوطـه و حتـی ایجـاد قابلیـت ارائـه ایـن طرح بـرای 3 دهک 
پـر درآمـد و ثروتمنـد جامعـه بـا اخذ کل حـق بیمـه و پرداخت 
هزینـه خانواده توسـط خودشـان، آثار اقتصـادی مثبتی را ایجاد 
نمـود. طبـق آمـار سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، سـهم دهک 
دهـم )ثروتمنـدان( از یارانـه بنزیـن 17 برابـر دهـک اول )کـم 
درآمدتریـن( اسـت حـال اگـر قیمت بنزیـن در داخل کشـور در 
یـک اقـدام شـجاعانه اقتصـادی توسـط دولـت بـه 2700 تومان 
برسـد، بـر اسـاس برآوردهـای اولیـه، حداقـل رشـد 10 درصدی 
مصـرف بنزیـن در سـال 98 در مقایسـه بـا 97 متوقـف خواهـد 
گردیـد و عمـاً در سـال 98 می تـوان بیـش از 10 درصـد مصرف 
معـادل ده میلیـون لیتـر بنزیـن روزانـه صرفه جویـی نماییـم و 
عمـاً بـا توجـه بـه بازارهـای مناسـب فرآورده هـای بنزیـن در 
بنزیـن  لیتـر  کشـورهای هم جـوار، روزانـه معـادل ده میلیـون 
)رقمـی در حـدود روزانـه 10 میلیـون دالر و سـالیانه تقریبًا 3/5 
میلیـارد دالر بـه درآمدهـای ارزی کشـور در ایـن شـرایط بحرانی 
بـر اسـاس سیاسـت های  و تحریمـی اضافـه خواهـد گردیـد. 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی کـه بـا هـدف تامین رشـد پویـا و بهبود 
شـاخص های مقاومـت اقتصـادی و دسـتیابی بـه اهداف سـند 
چشـم انداز بیسـت سـاله کـه ابـاغ گردیـده اسـت و نظر بـه بند 
هدفمندسـازی  اجـرای  ظرفیـت  از  اسـتفاده   " آن کـه  چهـارم 
و  بهـره وری  و  اشـتغال  و  تولیـد  افزایـش  جهـت  در  یارانه هـا 
کاهش شـدت انـرژی و ارتقاء شـاخص های عدالـت اجتماعی" 
، بـا اجـرای ایـن طـرح عـاوه بـر اینکـه در جهـت بهـره وری در 
حـوزه سـامت و خدمات عمومی پزشـکی گام موثری برداشـته 
 10 بـازه  در  حداقـل  بنزیـن  مصـرف  باعـث کاهـش  می شـود، 
ایـن  و  خواهـد گردیـد  تجربیـات گذشـته  اسـاس  بـر  درصـد 
کاهـش شـدت مصـرف انـرژی و توقـف رشـد غیـر اقتصـادی 
مصـرف ایـن کاال و محصـول، بعلـت قیمـت بسـیار ناچیـز ایـن 
محصـول اسـتراتژیک اسـت و از طـرف دیگـر بـا اجـرای ایـن 
مهـم شـاهد ارتقـاء شـاخص های عدالـت اجتماعـی در کشـور 
خواهیـم بـود، همچنیـن ثروتمنـدان کـه 17 برابـر فقـرا از یارانـه 
پنهـان بنزیـن اسـتفاده می کننـد، بخـش بیشـتری از مصـرف 
انـرژی و سـوخت خودروهـای خـود را پرداخـت خواهنـد نمـود 
و در مقابـل، اقشـار آسـیب پذیر خدمـات درمان بسـیار مناسـب 
بـا کمتریـن هزینـه خدمـات و اسـتفاده از بهتریـن اماکـن و 
بیمارسـتان های دولتـی و خصوصـی را در سـبد خـود خواهنـد 
داشـت و جامعـه ضمـن داشـتن یـک رفـاه عمومی مناسـب در 
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پرونده سالمت روان روی میز دولت
وزیر بهداشت: طرح شبکه پایش سالمت روان جامعه در حال اجرا است

به تازگـی حمیـد ظهرابی -معاون محیط زیسـت 
طبیعـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت- در 
خصـوص »روز ملـی یـوز  ایرانـی« و بـا اشـاره 
بـه موضـوع تکثیـر در اسـارت یوزپلنـگ  ایرانی 
ژنتیکـی  ذخایـر  جمـع آوری  اسـت:  گفتـه 
برنامه هـای  مهم تریـن  جملـه  از  یوزپلنگ هـا 
و  اسـت  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
در  یوزپلنگ هـای  اسـپرم  منظـور  همیـن  بـه 
اسـارت پـارک پردیسـان ذخیـره سـازی شـده 
ایـن گونـه اسـتفاده  بـرای تکثیـر  آینـده  و در 

خواهـد شـد. 
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چهار اثر طبیعی قم 
ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی قم از 
ثبت چهار اثر طبیعی استان در 

فهرست آثار ملی خبر داد.

گردشگری »آشوراده« 
خطری برای قلمرو 
زیستی فوک خزری
مسوول مرکز حفاظت فوک 

خزری با انتقاد از موافقت سازمان 
حفاظت محیط زیست با اجرای 
طرح گردشگری آشوراده گفت: 
این طرح قلمرو زیستی فوک 

خزری را در معرض آسیب های 
جدی قرار می دهد که این امر 

برخالف مفاد کنوانسیون حفاظت 
از گونه های وحشی مهاجر است.
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محمد رضا خوش کیش
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  قیمت 500 تومان
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معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید: 
جمع آوری ذخایر  ژنتیکی 
برای تکثیر  یوز  ایرانی یکی از 
برنامه های این سازمان است

توله گیری از 

یوزایرانی به وسیله 

ذخیره گیاه طبیعی
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تیشه بی تفاوتی بر  ریشه 
مسجد جامع گلپایگان

مسوول میراث فرهنگی گلپایگان: برای ساماندهی 
مسجد جامع 170 میلیون تومان، هزینه کردیم 

عراقچی:

شرط اجرای برجام، تامین 
خواسته های ایران است

حـوزه بهداشـت، شـاهد افزایـش شـاخص های 
عدالـت اجتماعـی در کشـور خواهـد بـود و این 
فاصلـه طبقاتـی در دریافـت خدمـات پزشـکی، 
بـه حداقل هـای ممکـن خواهد رسـید و تمامی 
و  طرح هـا  از  اسـتفاده  بـا  ایرانـی  خانوارهـای 
جـداول بیمـه تکمیـل درمان سـامت  می توانند 
بـا کل مراکـز درمانـی طرف قرارداد شـرکت های 
بیمه گـر خصوصـی کشـور، خدمـات پزشـکی و 
نقـش  و  دارنـد  را دریافـت  بیمارسـتانی خـود 
ثروتمنـد و توانایـی مالـی، فاکتـور کـم اثـری 
پزشـکی  خدمـات  بهتریـن  از  اسـتفاده  بـرای 
خواهـد بـود. شـاخص عدالـت اجتماعـی که در 
بنـد چهـارم اقتصـاد مقاومتـی مطـرح گردیـده، 
اجتماعـی  مهـم  شـاخص های  از  خیلـی  در 
کاهـش  و  حاکمیـت  بـه  اعتمـاد  جملـه  از 
در  امنیـت  احسـاس  و  فـردی  اسـترس های 
جامعـه تاثیـر مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم دارد 
و لـذا در ایـن فاکتـور که تمامی افـراد جامعه با 
شـرایط یکسـان بتوانند از امکانات بیمارسـتانی 
و پزشـکی اسـتفاده نمایند، قطعـًا در ایجاد یک 
مطلوبیـت نسـبی در جامعـه و احسـاس امنیت 
و عدالـت اجتماعـی نقش بسـیار مهمـی را ایفا 
خواهـد کـرد بنابرایـن اجـرای ایـن طـرح یـک 
گام مهـم در اجـرای سیاسـت های کلـی اقتصاد 
مقاومتـی و بنـد چهـارم آن خواهـد بـود. در بند 
13 از از سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی 
بـه مقابلـه بـا ضربه پذیـری درآمـد حاصـل از 
صـادرات نفـت و گاز از طریـق افزایش صادرات 
فرآورده هـای نفتـی تاکیـد گردیده اسـت، حال 
اگـر بـا اجـرای ایـن طـرح و رسـانیدن قیمـت 
فـروش داخلـی بنزیـن بـه حداقل یـک چهارم 
قیمـت جهانـی آن، ضمـن کاهـش قاچـاق این 

فـرآورده حیاتـی و اسـتراتژیک بـه کشـورهای 
آن  مصـرف  شـدت  باعـث کاهـش  هم جـوار، 
خواهـد شـد کـه ایـن کاهـش مصـرف منجر به 
ایجـاد فرصت ویژه مازاد تولیـد این فرآورده در 
کشـور می گـردد کـه بـا توجه بـه محاسـبات در 
صـورت ده درصد صرفه جویـی، حداقل صادرات 
3/5 میلیـارد دالری برای کشـور خواهد داشـت 
بطوریکـه ایـن صـادرات، هزینه هـا و مشـکات 
نخواهـد  را  نفـت  تحریمـی همچـون صـادرات 
داشـت و قابلیـت فـروش با حجم هـای کوچک 
را دارد و مشـتریان آن شـرکت های کوچـک در 
کشـورهای همسـایه می باشـند و ایـن صادرات 
عـاوه بـر مزیت مهم وابسـتگی اقتصـادی بین 
کشـورهای همسـایه، تاثیـر مهم دیگـری نیز به 
همـراه دارد بطوریکـه بـا صادرات ایـن محصول 
اشـباع  باعـث  همسـایه  بـه کشـورهای  نفتـی 
بـازار آنهـا و تجـارت رسـمی آن موجـب کاهش 
تقاضـای قاچـاق این فـرآورده در کشـور مقصد 
خواهـد شـد و ایـن کاهـش تقاضـا و متعاقبـًا 
کاهـش قاچـاق عمـاً باعـث کاهـش قسـمتی 
از نیـاز در مرزهـای کشـور می گـردد و ظرفیـت 
باالتـری را بـرای صـادرات رسـمی آن بـه وجود 
مـی آورد و صـادرات رسـمی خصوصـًا واگذاری 
ایـن صـادرات بـه بخـش خصوصـی و بـدون 
دخالـت دولـت بـه صـورت محموله هـای خـرد 
و کوچـک باعـث افزایش تجارت هـای محلی و 
منطقـه ای در مرزهـای کشـور و رشـد اقتصادی 
مرزهـای  در  امنیـت  رفتـن  بـاال  و  منطقـه ای 
کشـور خواهـد گردیـد. در یادداشـت های بعدی 
تاثیـر  مقاومتـی،  اقتصـاد   4 بنـد  اسـاس  بـر 
اجـرای ایـن طـرح را در حوزه اشـتغال بررسـی 

نمود خواهـم 

در  شــعار  دوســتی  فــرزاد  دکتــر 
خصــوص مهــم تریــن ویژگــی هــای 
ــتن  ــد داش ــی گوی ــاز م ــک داروس ی
مهــارت، دانــش بــه روز، وجــدان 
بــا  برخــورد  در  و صداقــت  کاری  
بیمــاران از جملــه مهــم تریــن ویژگی 
هایــی اســت کــه یــک شــخص 

ــد. ــته باش ــد داش ــاز بای داروس

جایگاه قابل قبول صنعت 
داروسازی ایران در جهان

ایــن دکتــر داروســاز جایــگاه صنعــت 
داروســازی ایــران را  قابــل قبــول 
دانســت و افــزود بررســی هــا نشــان 
ــی  ــای ایران ــت داروه ــد کیفی می ده
ــران در  ــور ای ــه و کش ــش یافت افزای
ــبی  ــی نس ــه خودکفای ــوزه ب ــن ح ای
رســیده اســت؛ تــا جایــی کــه 9۶ 
ــاز کشــور  ــای موردنی درصــد از داروه
در ایــران تولیــد می شــود و ایــران 
در صنعــت  برتــر  10 کشــور  جــزو 

ــت. ــان اس ــازی جه داروس

مصرف خود سرانه دارو معضل 
فرهنگی مصرف قرص

فرهنــگ مصــرف دارو در ایــران  از 

ــی رود  ــه شــمار م ــواردی ب ــه م جمل
کــه انتقــاد هــای زیــادی بــه  آن 
ــر  ــوص دکت ــن خص ــود درای ــی ش م
اســت  معتقــد  شــعار  دوســتی 
مصــرف خودســرانه دارو بــه ویــژه 
آنتــی بیوتیــک هــا در کشــور مــا بــاال 
ــی  ــی بیوتیک ــت آنت ــوده  و مقاوم ب
ــه  ــرده اســت،  توصی ــدا ک شــیوع پی
مــن بــه عمــوم مــردم ایــن اســت که 
ــز پزشــک  ــا تجوی ــا داروهــا را ب حتم
ــرف  ــاز مص ــر داروس ــورت دکت و مش
ــا اشــاره  تبلیــغ  ــد.او همچنیــن ب کنن
فضــای  طریــق  از  دارو  فــروش  و 
مجــازی مــی گویــد تبلیــغ و فــروش 
و  مجــازی  فضــای  طریــق  از  دارو 
شــبکه های ماهــواره ای غیرقانونــی 
بــوده و متاســفانه ایــن داروهــا مجــوز 
ســازمان غــذا و دارو را نداشــته و مــی 
تواننــد مشــکاتی را بــرای مصــرف 
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــدگان ب کنن

چالش داروخانه های کشور 
پرداخت نشدن مطالبات 
توسط سازمان های بیمه

ــت  ــدم پرداخ ــت: ع ــد اس وی معتق
توســط  هــا  داروخانــه  مطالبــات 

ســازمان هــای بیمــه گــر دولتــی 
یکــی از مهــم تریــن چالــش هایــی 
بــه شــمار مــی رود کــه صنعــت 
داروســازی و داروخانــه هــای کشــور 
بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی 

ــد. کنن
ــا بیــان ایــن  دکتــر دوســتی شــعار ب
ــای تکنیســین  ــدن دوره ه ــه گذران ک
داروخانــه در مراکــز آموزشــی معتبــر، 
و  انگلیســی  زبــان  بــه  آشــنایی 

ــی  ــی های ــه  ویژگ ــر از جمل کامپیوت
اســت کــه یــک  نســخه خــوان 
ــی  ــد م ــته باش ــد داش ــه بای داروخان
گویــد  یــک دکتــر دارو ســاز بــا 
شــرکت در دوره هــای بازآمــوزی کــه 
ــوری در  ــن و حض ــورت آنای ــه ص ب
هــر شــهر ماهیانــه برگــزار مــی گــردد 
و مطالعــه مقــاالت علمــی معتبــر 
ــی  ــی و عمل ــاظ علم ــد از لح می توان

ــود. ــه روز ش ب

دکتر »فرزاد دوستی شعار« به مناسبت روز داروساز در گفت و گو با پیام ما مطرح کرد:
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مجازات متخلفان انتخاباتی تشدید می شودپیام خبر
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: مجازات های مربوط به افرادی که در 
انتخابات مرتکب تخلف می شوند، در طرح اصاح موادی از قانون انتخابات تشدید شده است.

سنا
 ای

س:
عک

سالمت روان جامعه روی میز دولت
وزیر بهداشت: طرح شبکه پایش سالمت روان جامعه در حال اجرا است

وزیر بهداشت: طرح سالمت روان جامعه محدود به بیماری خاصی نیست

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشــکی از اجــرای طــرح ادغــام شــبکه 
پایــش ســامت روان جامعــه در نظــام 

ــر داد. ــور خب ــی کش درمان
ســعید نمکــی )وزیــر بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی( در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ایلنــا در ارتبــاط بــا بســیج ملی 
ــاب و روان  ــای اعص ــش بیماری ه آمای
ــای  ــت: از برنامه ه ــور گف ــطح کش در س
 mental health پیــش روی مــا بحــث
یــا همــان ســامت رواِن جامعــه اســت 
کــه آمایــش آن بــه شــیوه بســیج ملــی 
و بــا همــان شــیوه کــه پیشــتر آمایــش 
ــت،  ــورت گرف ــی ص ــون عموم ــار خ فش

قــرار دارد.

آمایــش  گفــت:  ادامــه  در  نمکــی 
ســامت روان جامعــه و ادغــام ایــن 
آمایــش بــه شــیوه یــک شــبکه در 
نظــام ســامت کشــور برنامــه مشــخص 
ــس از  ــه پ ــت ک ــده ای اس ــه ش و تعبی
ــه اســتحضار  پرداخــت در زمــان آتــی ب

ــید. ــد رس ــردم خواه م
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشــکی گفــت: طــرح ســامت روان 
ــی  ــاری خاص ــه بیم ــدود ب ــه مح جامع
و  اعصــاب  بیماری هــای  مجموعــه  از 
ــت  ــرد وزارت بهداش ــت. رویک روان نیس
روان  بهداشــت  بــه  جامــع  نــگاه 
جامعــه اســت. بحــث مــا  ایــن اســت 
کــه بهداشــت روان جامعــه نیــاز بــه 

تلطیــف و تعدیــل دارد.وی در پایــان 
ــامت روان  ــت س ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ب
عمومــی جامعــه گفــت: ایــن بهداشــت 
ــونت  ــترده ای دارد. خش ــاد گس روان ابع
ــای  ــم ریختگی ه ــه، به ــور در جامع متبل
ــر و افســردگی  ــی متظاه روحــی و روان
ــتند،  ــردم هس ــش م ــبب رنج ــه مس ک
نیــاز بــه همــت و همیــاری عمومــی دارد 
ــی و  ــای اجتماع ــف فضاه ــا تلطی ــا ب ت
تعدیــل رفتارهــای اجتماعــی مرتفــع 
شــوند. وزارت بهداشــت در حــال تنظیــم 

و تدویــن برنامه  هــای الزم اســت.

وزارت بهداشت،
 خانه کارگران است

پیــش از ایــن ســعید نمکــی اظهــار کرد: 

یکــی از افتخــارات بنــده ایــن اســت کــه 
وزارت بهداشــت،  در  پیــش  ســال   30
اداره کل بهداشــت حرفــه ای و اولیــن 
را  کارگــری  بهداشــت  خانه هــای 
راه انــدازی کردیــم و آن زمــان تمــام 
کارگاه هــا بــا تعــداد بیشــتر از 50 کارگــر 
ــت  ــه بهداش ــه خان ــم ک ــف کردی را مکل
ــه  ــی ب ــند و وقت ــته باش ــری داش کارگ
ــر بهداشــت انتخــاب شــدم  ــوان وزی عن
ــه ای  ــط و حرف ــت محی ــدم بهداش و دی
ادغــام شــده، حیــرت کــردم چراکــه این 
دو حــوزه، مقوله هایــی مجــزا هســتند و 
دســتور تفکیــک ایــن دو حــوزه را صــادر 

ــرده ام. ک
کارگــر  خانــه  کــرد:  تصریــح  وی 
مردمــی  ملــی  تشــکیات  به عنــوان 
مــردم  ذهــن  در  پاکیــزه  و  دلســوز 
جــا دارد و برخــاف تشــکیاتی کــه 
ــقوط در  ــه س ــا ب ــی مبت ــد از مدت بع
سراشــیبی دنیاطلبــی شــدند، خانــه 
ــز  ــه ج ــال ها ب ــت س ــا گذش ــر ب کارگ

حــق طلبــی کاری نکــرده اســت.  
جامعــه  افــزود:  بهداشــت  وزیــر 
کــه  جامعــه ای  به عنــوان  کارگــری 
در کشــور  تحولــی  هــر  آوار  اولیــن 
ــی  ــزد، خیل ــرو می ری ــر دوش آن ف ب
بیشــتر بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
نمکــی بــا اشــاره بــه دوران مســئولیت 
خــود در ســازمان برنامــه و بودجــه 
طــرح  اجــرای  از  بعــد  اظهارکــرد: 
بیمه هــا  ســامت،  نظــام  تحــول 
به ویــژه ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــار را  ــترین فش ــامت بیش ــه س و بیم
ــازمان  ــال 91 در س ــد. س ــل کردن تحم
ــه بیســت  ــهم ن ــی، س ــن اجتماع تامی

ــود  ــان ب ــارد توم ــم، 1700 میلی و هفت
اجــرای طــرح تحــول  از  بعــد  کــه 
ســامت ایــن منابــع کاهــش یافــت و 
از ســال 93 ایــن نســبت، منفــی شــد 
ــن  ــان در ای ــا همکاران م ــان ب و آن زم
ــوان  ــتیم و عن ــه گذاش ــازمان جلس س
ــا ایــن آهنــگ، بایــد شــاهد  کردیــم ب
فروپاشــی ســازمان تامیــن اجتماعــی 
در آینــده باشــیم.  وی خاطرنشــان 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  کــرد: 
نســبتا  خدمــت  اینکــه  به دلیــل 
ــود  ــه ب ــی از وزارت بهداشــت گرفت ارزان
ــاخت ها و  ــعه زیرس ــای توس ــه ج و ب
تخت هــای بیمارســتانی بــه ســمت 
بخش هــا  ســایر  در  ســرمایه گذاری 
نمی توانســت  عمــل  در  بــود،  رفتــه 
داشــته  خدمــات  راهبــردی  خریــد 
باشــد و ایــن هــم نقصــی در ایــن 

ــود. ــازمان ب س
اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت  وزیــر 
ســامت،  الکترونیــک  پرونــده 
سیســتم ارجــاع، پزشــکی خانــواده 
مقدمــات  بالینــی،  راهنماهــای  و 
ــام ســامت  ــرح تحــول نظ اجــرای ط
الکترونیــک  پرونــده  بودند،گفــت: 
پزشــکی  ورود  ریــل  ســامت، 
ــواده، نظــام ارجــاع و راهنماهــای  خان
ــده  بالینــی اســت. وعــده دادیــم پرون
ــار  ــان به ــا پای ــک ســامت ت الکترونی
راه انــدازی شــود کــه ایــن امــر محقــق 
پرونــده  حاضــر  حــال  در  و  شــد 
الکترونیــک ســامت حداقــل بــرای 
آمــاده  ایرانــی کامــا  میلیــون   78
اســت و از یک مــاه پیــش، اجــرای 
ــده  ــاز ش ــاد آغ ــاع  در گناب ــام ارج نظ

اســت.

معاون سیاسـی وزارت امورخارجه تاکید 
کـرد: بـرای بازگشـت ایـران بـه اجـرای 
کامـل برجـام، باید خواسـته هایی مانند 
فـروش نفـت و مسـائل بانکـی مربـوط 

بـه آن تامین شـود.
سـیدعباس عراقچـی در پاسـخ بـه این 
پرسـش که »طی یکسـال گذشته پس 
از اینکـه دکتریـن آمریـکا تغییـر کـرد و 
بـه سیاسـت فشـار حداکثـری رسـید، 
مـا هم یـک سـری راهکارهایـی در این 

زمینـه اتخـاذ کردیـم، راهکارهـای ما در 
مقابلـه بـا این فشـار حداکثـری آمریکا 
یکسـال  در  مـا  بـود؟« گفـت:  چگونـه 
گذشـته بـا سیاسـت حداکثـری آمریکا 
مواجـه بودیـم کـه از چنـد مـاه پیـش 
یعنـی اواخـر سـال گذشـته )97( یـک 
آن  و  اضافـه شـد  آن  بـه  بعـد جدیـد 
سیاسـت فـروش نفـت برای ایـران بود 
کـه اینهـا عـزم خـود را جـزم کردنـد تـا 
فـروش نفت ایـران را به صفر برسـانند.

یکسـال  در  مجمـوع  در  افـزود:  وی 
یـک  مـا  خارجـی  سیاسـت  گذشـته 
در  فعالـی  و  پـرکار  بسـیار  سیاسـت 
عرصـه هـای مختلـف بـود بـرای اینکـه 
حداکثـری،  سیاسـت  ایـن  مقابـل  در 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  سیاسـت 
سیاسـت مقاومـت و بسـیج حداکثری 

اسـت. بـوده  امکانـات 
حـوزه  در  را  ایـن  مـا  داد:  ادامـه  او 
تمامـی  بسـیج  بـا  خارجـی  سیاسـت 
نمایندگـی  و  سـفارتخانه  امکانـات 
هایمـان در خارج از کشـور انجام دادیم 
فشـار  سیاسـت  ایـن  بـا  بتوانیـم  کـه 

کنیـم. مقابلـه  حداکثـری 

 شرط اجرای برجام
 تامین خواسته های ایران است

با عرضه محصوالت پتروشیمی 
در بورس جلوی فساد گرفته شد

بیـژن زنگنـه وزیـر نفـت با بیـان اینکـه قیمت محصـوالت پتروشـیمی در بورس 
تعییـن مـی شـود و دولـت دخالتـی در قیمـت گـذاری ایـن محصـوالت نـدارد، 
گفـت: در گذشـته بخاطـر اختـاف قیمـت ارز، 150 هـزار تـن »پت« تولید شـده 
متقاضـی زیادی داشـت که خرید از پتروشـیمی ارزانتر بود امـا با ارائه محصوالت 
پتروشـیمی و فـروش در بـورس جلـوی فسـاد گرفته شـده اسـت. زنگنـه درباره 
طرح های توسـعه صنعت پتروشـیمی گفت: در سـالهای اخیر پتروشـیمی های 
جدیدی سـاخته شـده اسـت و برخی نیز تکمیل شـده است. در سـال 92 ارزش 
تولیـدات مـا به ظرفیت 20 میلیارد دالر رسـید. در جهش دوم پتروشـیمی  سـال 
1400 از مـرز صـد میلیـون تن عبور خواهیم کرد و از نظر ارزشـی نیز در سـال 1400 
تولیـدات مـا بـه 3۶ میلیارد دالر خواهد رسـید. جهش سـوم پتروشـیمی نیز در 
راه اسـت کـه تولیـدات را تـا 150 میلیـون تن هدف گـذاری کرده ایـم.  وی افزود: 
تـا پایـان سـال در فـاز 4 مجازی 120 هزار بشـکه به ظرفیت خلیج فـارس افزوده 
خواهـد شـد و بـه 480 هـزار بشـکه خواهد رسـید.  زنگنه  به تاییـد واردات برخی 
محصـوالت پتروشـیمی پرداخـت و افـزود: بـه برخـی از محصوالت پتروشـیمی 
ماننـد گریـد های«پروپیلـن«، به واردات مختلف آن بـا کیفیت های متفاوت نیاز 

داریـم و تولیـدات داخلی جوابگو ما نیسـت.

ته
نک

ادغـام  و  جامعـه  روان  سـالمت  »آمایـش  نمکـی: 
ایـن آمایـش بـه شـیوه یـک شـبکه در نظام سـالمت 
کشـور برنامـه مشـخص و تعبیـه شـده ای اسـت کـه 
پـس از پرداخـت در زمـان آتـی بـه اسـتحضار مـردم 
خواهـد رسـید.طرح سـالمت روان جامعـه محـدود به 
بیمـاری خاصـی از مجموعـه بیماری هـای اعصـاب و 
روان نیسـت. رویکـرد وزارت بهداشـت نـگاه جامـع به 
بهداشـت روان جامعـه اسـت. بحث ما  این اسـت که 
بهداشـت روان جامعـه نیاز بـه تلطیـف و تعدیل دارد.
ایـن بهداشـت روان ابعاد گسـترده ای دارد. خشـونت 
و  روحـی  ریختگی هـای  بهـم  جامعـه،  در  متبلـور 
روانـی متظاهـر و افسـردگی کـه مسـبب رنجش مردم 
هسـتند، نیـاز بـه همـت و همیـاری عمومـی دارد تـا 
بـا تلطیـف فضاهـای اجتماعـی و تعدیـل رفتارهـای 
حـال  در  بهداشـت  وزارت  شـوند.  مرتفـع  اجتماعـی 

تنظیـم و تدویـن برنامه  هـای الزم اسـت.«

جامعه

مجلس

سیاست

دولت

پشت پرده افزایش قیمت دارو

دولت واردات خودرو را آزاد بگذارد

تا تحریم اعمال شود،  از مذاکره خبری نیست

انتقاد، زمینه ای برای تضعیف دولت شده است

بهداشـت  کمیسـیون  رئیـس 
افزایـش  مجلـس،   درمـان  و 
و  تحمیلـی  را  دارو  قیمـت 
ناشـی از سـوء اسـتفاده برخی 
از افـراد دانسـت و تاکیـد کـرد: بایـد وزارت بهداشـت و 
واحدهـای نظارتـی جلـوی سـوء اسـتفاده هـا را بگیرند.
علـی نوبخـت در گفت وگـو بـا ایسـنا در توضیـح آخرین 
وضعیـت پرونده فسـاد دارو به ارائه گزارشـی از اقدامات 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان پرداخـت و گفـت: تامین 
دارو و تجهیـزات پزشـکی بـرای بیمـاران بخصـوص در 
زمـان تحریـم یـک اصـل مهـم بـه شـمار می آیـد چـون 
در ایـن دوره تامیـن دارو بـا سـختی هایی روبـرو اسـت. 

بـا وجـودی کـه تحریـم شـامل تامیـن دارو و تجهیزات 
پزشـکی نمی شـود امـا در رونـد تامیـن آن اثـر می گذارد 
مثـا وقتـی در واردات کاغـذ مشـکاتی داریـم بـه دنبال 
آن مشـکلی در بسـته بنـدی دارو پیش مـی آید.رئیس 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس با انتقاد از سـوء 
اسـتفاده برخـی از افـراد از مقامشـان در زمـان تحریـم 
گفـت: ایـن کـه برخـی بـا زیـر پـا گذاشـتن وجدانشـان 
از مقـام خـود سـوء اسـتفاده کـرده و دارو  را گران تـر 
بـه دسـت مـردم مـی رسـانند قابـل قبـول نیسـت البته 
کـه وزیـر بهداشـت بـه محـض روی کارآمـدن بـه مقابله 
بـا ایـن سـوء اسـتفاده ها پرداخت و سـعی کـرد تمامی 

کارها شـفاف باشـد.

رئیـس کمیسـیون صنایـع مجلـس گفـت: 
پیشـنهاد می کنیم دولـت واردات خـودرو را با 
تعرفـه قبلـی آزاد بگـذارد تا قیمت خـودرو در 
کشـور پائیـن بیاید.عزیز اکبریـان در گفت وگو 
بـا ایسـنا، در مـورد برکنـاری مدیرعامـل ایـران خـودرو گفـت: از مدت هـا پیـش 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت به دنبـال جابجایـی مدیرعامل ایران خـودرو بود 
کـه متاسـفانه ایـن تغییر و تحـول مدیریتی بـا دسـتگیری دو نماینده مجلس 
مصـادف شـد ولـی این دو هیـچ ربطی به هـم ندارند.اکبریـان ادامـه داد: دیگر 
خودروهـای تولیـدی کارخانه هـای ایران خودرو و سـایپا به پارکینـگ نمی رود در 
حالـی کـه پیـش از ایـن از هزار دسـتگاه تولید ایـن کارخانه 300 تا 400 دسـتگاه 
بـه پارکینـگ می رفـت، چـرا کـه قطعـات کـم بـود و امـکان تولیـد محصـول به 
شـکل کامـل مهیـا نبـود.وی افـزود: هم ایـران خودرو و هم سـایپا در کنار سـایر 
شـرکت های تولیـد خـودرو دیگـر تولیـدات روزانه خـود را به پارکینـگ نمی برند.
رئیـس کمیسـیون صنایع مجلس در مورد نوسـانات خودرو در بـازار بیان کرد: ما 
پیشـنهاد کردیـم تـا واردات خـودرو بـا تعرفـه قبلی آزاد باشـد کـه در این صورت 

قیمـت خـودرو تـا 30 درصـد پائیـن می آید.اکبریـان تصریـح کـرد: انحصـار بـه 
دنبالـش رانـت مـی آورد و تولیـد کـم متقاضـی زیـاد را به همـراه خواهد داشـت 
و ایـن خـود بسترسـاز رانـت اسـت.وی گفـت: مـا در طـرح سـاماندهی صنعت 
خـودرو از مسـئوالن خواسـته ایم تـا بـرای خودروهـای هیبریـدی و برقـی بدون 
تعرفـه اجـازه واردات خـودرو را بدهنـد تـا تعدیـل قیمـت در بـازار اتفـاق بیفتـد.
رئیـس کمیسـیون صنایـع مجلس بیان کـرد: اگر با ایـن روند ما بتوانیم بـازار را 
کنتـرل کنیـم قطعـا تولیـدات مـا بیش از نیـاز بـازار خواهد بـود و تعدیل قیمت 
اتفـاق می افتـد. نماینـده مـردم کـرج در مجلـس شـورای اسـامی در پاسـخ 
بـه سـوالی در مـورد تعطیلـی چندیـن واحـد پتروشـیمی در کشـور اظهـار کـرد: 
پتروشـیمی صنعـت قدیمـی اسـت، اما در سـال های اخیر به روز نشـده اسـت.
اکبریان خاطرنشـان کرد: کمیسـیون صنایع مجلس گزارشـی را در این زمینه به 
رئیـس جمهـور و وزیـر نفـت ارائـه کرده تـا از واگـذاری کارخانه های پتروشـیمی 
بـه شـرکت های خصولتـی و بازنشسـتگی پرهیـز کنند چرا کـه در ایـن واگذاری 
فقـط حقـوق کارکنـان پرداخـت می شـود و بـرای بروزرسـانی آن هیـچ کار جدی 

نمی شـود. انجام 

مدیـر برنامه مطالعـات جهانی 
مرکز بررسـی های اسـتراتژیک 
تاکیـد  بـا  جمهـوری  ریاسـت 
بـر اینکـه ایـران تحـت هیـچ 
شـرایطی تـا زمانـی کـه تحریـم اعمـال می شـود، آمـاده 
گفت وگـو بـا آمریـکا نخواهـد بـود، گفـت: اروپایی هـا در 
تـاش هسـتند کانـال دیپلماسـی مسـتقیم میـان ایران 
و آمریـکا ایجـاد کننـد امـا بـه نظـر نمی رسـد شـرایط 
مسـاعدی بـرای تحقـق چنیـن ایـده ای وجـود داشـته 
باشـد.دیاکو حسـینی در گفت وگـو بـا ایسـنا در ارزیابـی 
خـود نسـبت بـه مطـرح شـدن دیـدار احتمالـی رئیـس 
جمهـور کشـورمان بـا ترامـپ بـا توجـه بـه مواضعـی کـه 

روز گذشـته آقـای روحانـی در سـخنان خـود نسـبت بـه 
ایـن موضوع داشـت، اظهـار کرد:  صحبت هایـی که آقای 
روحانـی روز گذشـته بیـان کرد، تـازه نبـود، در زمان های 
دیگـر هـم گفتـه بـود، ایـران وقتـی می پذیـرد کـه آن هـا 
تحریم هـا را کامـا بردارنـد امـا این کـه آمریـکا بپذیـرد 
وارد برجـام شـود یـا خیـر، بـه آن هـا مربوط اسـت. وی 
تاکیـد کـرد: تـا جایـی که بـه ایران ارتبـاط پیـدا می کند، 
نکتـه اصولـی ایـن اسـت که ایـران تحت هیچ شـرایطی 
تـا زمانـی کـه تحریم هـا اعمال می شـوند حتی بـا طرف 
آمریکایـی آمادگـی گفت وگـو ایجـاد نخواهد کـرد. اما در 
عیـن حـال ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـه راه حل هـای 

بینابینـی بتوان رسـید.

یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس انتقــاد 
را زمینــه ای بــرای تضعیــف دولــت بــه 
ــف  ــان تضعی ــه هدفش ــانی ک ــت کس دس
ــزوم  ــر ل ــه اســت دانســت و ب ــوه مجری ق
کاهــش فاصلــه دولــت و مــردم در تصمیم گیری هــای اجرایــی تاکیــد کــرد.
ــبت  ــه مناس ــور ب ــای رئیس جمه ــاره صحبت ه ــف نژاد درب ــر یوس ــی اصغ عل
هفتــه دولــت کــه دربرگیــری همــه اندیشــه ها و اعتقــادات در گفتمــان امــام 
خمینــی)ره( را مــورد تاکیــد قــرارداده بــود گفــت: االن نیــز تقریبــا گفتمــان 
اصلــی امــام)ره( کــه همــان گفتمــان انقــاب و اســام اســت پابرجاســت. 
همــه زیرگفتمان هــا در چارچــوب گفتمــان اصلــی فعــال هســتند و ایــن مهــم 

ــد. ــف سیاســی دی ــای مختل ــت و ترکیب ه ــس و دول ــوان از مجل را می ت
نماینــده اصاح طلــب مــردم ســاری بــا بیــان اینکــه گفتمــان فعلــی نیــز بــا 
ــاص  ــرد: در مســائل خ ــوان ک ــق دارد، عن ــام)ره( تطاب ــان حضــرت ام گفتم
ــه  ــد هم ــود می آی ــه وج ــت ب ــث حاکمی ــه بح ــی ک ــی و آنجای و بین الملل
ــم وجــود  ــال علیرغ ــوان مث ــه عن ــم هســتند. ب ــار ه ــات در کن ــوا و جریان ق

دیدگاه هــای مختلــف سیاســی در مجلــس امــا در مواضــع کلــی کــه بحــث 
حاکمیــت و انقــاب و نظــام مطــرح می شــود همــه نماینــدگان در کنــار هــم 

ــد. ــت می کنن ــتند و حمای هس
ایــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی دربــاره تاکیــد 
ــای  ــا معیاره ــامی ب ــق جمهــوری اس ــزوم تطاب رئیس جمهــور درمــورد ل
ــه  ــور« ب ــوری اســامی از دو واژه »جمه ــت: جمه ــز گف ــاب اســامی نی انق
معنــای نقــش مــردم و »اســام« بــه عنــوان وجهــه اصلــی انقــاب تشــکیل 
شــده اســت. ســاختار دولتــی و اجرایــی جمهــوری اســامی هــم بایــد بــر 
مبنــای اســام، انقــاب و حضــور مــردم باشــد. ایــن عضــو فراکســیون امیــد 
مجلــس یــادآور شــد: ممکــن اســت بســیاری از روش هــای اداری کــه االن 
ــد  ــا بتوان ــد نگــرش داشــته باشــد ت ــه بازنگــری و تجدی ــاز ب وجــود دارد نی
جمهــوری اســامی را مطابــق قانــون اساســی و نظــرات امــام)ره( و رهبــری 
بــه پیــش ببــرد. بنــده فکــر می کنــم ایــن جمهــوری اســامی کــه االن داریــم 
ــاب و  ــور انق ــدار و مح ــر م ــش ب ــت و منطق ــات و وجاه ــد اص ــا بای حتم

اســام باشــد.

هر
 م

س:
عک

نماینـده مـردم اسـام آبـاد غـرب در مجلس شـورای اسـامی اظهار 
داشـت:ظریف بـرای حضـور در فرانسـه و گفـت و گـو بـا مقامـات 
فرانسـوی در حاشـیه اجـاس "جـی-7" خـط قرمـزی را رد نکـرد.
حشمت هللا فاحت پیشه تصریح کرد:برجام و رعایت منافع برجامی 
ایـران خـط قرمـز مـا در مذاکرات خارجی اسـت و ما خـارج از برجام 
پیمـان جدیـدی را برای برنامه هسـته ای نمی پذیریـم و اروپایی ها 
نیـز  در تـاش هسـتند که آمریکا را برجام بازگـردد. وی افزود:من به 
شـخصه مخالـف بازگشـت آمریـکا به برجام هسـتم چرا کـه آمریکا 
اگـر هـم بـه برجـام بازگـردد برای تخریـب آن مـی آید چرا کـه بارها 
نشـان داده توافقـات بیـن المللـی بـرای آمریـکا اهمیت نـدارد بلکه 

منافـع یکجانبـه الویت آمریکا در سیاسـت خارجی اسـت.

رئیـس کمیسـیون تدوین آئیـن نامه داخلی مجلـس گفت: با 
تغییـر آئیـن نامه داخلی مجلس، مقرر شـد تا قـوه قضائیه در 
دادسـرایی ویـژه بـه پرونده هایـی کـه مجلـس ارجـاع می دهد، 
رسـیدگی کنـد. غامرضـا کاتـب  اظهـار داشـت: در مـواد 211، 
214 و 234 قانـون آئیـن نامـه داخلـی مجلس که بـه موضوع 
تحقیـق و تفحص و تخلفات محرز شـده برای کمیسـیون های 
تخصصـی مجلـس، تقاضـای تعقیب داشـتن از قـوه قضائیه، 
عـدم رعایـت شـئونات توسـط دسـتگاه هـای اجرائـی، نقـض 
قوانیـن و اسـتنکاف از اجـرای قانـون توسـط کمیسـیون ها به 
صحـن ارجـاع شـده و بـه رای صحـن علنـی مجلـس گـذارده 

می شـود.

ظریف برای حضور در فرانسه 
خط قرمزی را رد نکرد

رسیدگی بدون نوبت قوه قضائیه 
به پرونده های ارجاعی مجلس

عضو هیات رئیسـه کمیسـیون اصـل 90 مجلس تاکیـد دارد با 
خـروج انگلیـس از اتحادیـه اروپـا چالـش جدید داخلـی برای 
این کشـور ایجاد می شـود بنابراین فرصتی بـرای نقش آفرین 
در حوزه سیاسـت خارجـی و برجام نخواهد داشـت. محمدرضا 
امیرحسـنخانی عگفـت: هنـوز انگلیسـی هـم نمـی داننـد می 
خواهنـد از اتحادیـه اروپـا خـارج شـود یـا خیـر، آنهـا بـرای 
تصمیـم گیـری در ایـن موضوع شـک و شـبهه دارند، بسـیاری 
از سیاسـتمداران قدیمـی انگلیس مخالف خروج بـدون توافق 

هسـتند چـرا کـه لندن متحمـل ضـرر جدی می شـود.

دبیـرکل حـزب وحـدت و همکاری ملی با تاکیـد بر حضور فعال 
در انتخابـات مجلـس، گفـت: بایـد از حـق تعییـن سرنوشـت 
خویـش کـه در قانـون اساسـی بـرای  تمامی شـهروندان پیش 
بینـی شـده اسـتفاده و بـا حضور فعال خـود در انتخابـات آینده 
در ایـن مانور سیاسـی ملت مشـارکت کنیم. گردهمایـی دبیران 
»حـزب وحـدت و همـکاری ملـی« در اسـتان های کشـور بـا 
حضـور هیـات رئیسـه شـورا مرکزی حـزب در تهران برگزار شـد. 
در ایـن گردهمایـی »محمد رضـا راه چمنی«  در سـخنانی گفت 
کـه سیاسـت حزب، شـرکت فعـال در انتخابات دوم اسـفندماه 
یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـامی و معرفـی نامزدهای 

واجـد شـرایط به جامعه اسـت.  

خروج لندن از اتحادیه 
اروپا تاثیری بر برجام ندارد

باید از حق تعیین سرنوشت 
خویش استفاده کنیم



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1534 | یکشنبه  10 شهریور 1398 021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

آغاز فاز دوم فعالیت تیم ساماندهی تورهای غیرمجاز گلستانچهار اثر طبیعی قم ثبت ملی شد

ــت  ــم از ثبـ ــی قـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
چهـــار اثـــر طبیعـــی اســـتان در فهرســـت 
ـــا  ـــی ب ـــد یزدان ـــر داد. حمی ـــی خب ـــار مل آث
ــه  ــت: »در جلسـ ــر گفـ ــن خبـ ــام ایـ اعـ
ـــزار  ـــی برگ ـــدر انزل ـــه در بن ـــور ک ـــی کش ـــراث طبیع ـــت می ـــی ثب ـــورای عال ش
شـــد از مجمـــوع پنـــج پرونـــده ارائه شـــده، چهـــار اثـــر طبیعـــی اســـتان 
قـــم شـــامل درخـــت چنـــار کهن ســـال روســـتای بنابـــر، درخـــت چنـــار 
ــتای  ــال روسـ ــوت کهن سـ ــت تـ ــان، درخـ ــتای جمزقـ ــال روسـ کهن سـ
امامـــزاده اســـماعیل و درخـــت گـــردوی کهن ســـال روســـتای کرمجـــگان 

دارای ارزش هـــای طبیعـــی در گســـتره ملـــی شـــناخته شـــدند.«
ـــری  ـــی دیگ ـــر طبیع ـــتایمیم اث ـــال روس ـــار کهن س ـــت چن ـــزود: »درخ او اف
ــا بـــه دلیـــل  ــناخته شـــد امـ ــه دارای ارزش هـــای طبیعـــی شـ ــود کـ بـ
مداخـــات کالبـــدی و ساخت وســـاز در نزدیکـــی تنـــه درخـــت و امـــکان 
ـــه آن، قـــرار شـــد پـــس از ســـاماندهی و آزادســـازی محیـــط  ورود آســـیب ب

ـــود.« ـــرح ش ـــی مط ـــورای عال ـــی ش ـــت آت ـــددًا در نشس ـــت مج درخ

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی اســـتان قـــم بابیـــان این کـــه روســـتای بنابـــر 
ــک  ــود یـ ــت: »وجـ ــت، گفـ ــم اسـ ــگری قـ ــتاهای گردشـ ــه روسـ ازجملـ
درخـــت کهن ســـال در منطقـــه بـــدون شـــک جاذبه هـــای فراوانـــی 
ــتای  ــار روسـ ــال چنـ ــت کهن سـ ــد درخـ ــاد می کنـ ــردم ایجـ ــرای مـ را بـ
ـــر  ـــاز دی ـــان وارد ف ـــذر زم ـــه درگ ـــت ک ـــد اس ـــزرگ و تنومن ـــی ب ـــر درخت بناب

زیســـتی خـــود شـــده اســـت.«
او بـــا اشـــاره بـــه ثبـــت چنـــار کهن ســـال روســـتای جمزقـــان، گفـــت: 
ـــن  ـــل س ـــه دلی ـــال ب ـــت کهن س ـــن درخ ـــه ای ـــی از تن ـــش قابل توجه »بخ
ـــی  ـــوه خاص ـــور، جل ـــه ای قط ـــا تن ـــت ب ـــن درخ ـــت. ای ـــده اس ـــاال خالی ش ب
بـــه محلـــه حســـینیه روســـتا داده اســـت.«یزدانی افـــزود: »روســـتای 
ـــزاده  ـــود امام ـــل وج ـــه دلی ـــک ب ـــش که ـــع در بخ ـــماعیل واق ـــزاده اس امام
ــای  ــی از جاذبه هـ ــب یکـ ــوای مناسـ ــتن آب وهـ ــم و داشـ واجب التعظیـ
ـــتای  ـــوت روس ـــال ت ـــت کهن س ـــه درخ ـــت ک ـــم اس ـــتان ق ـــگری اس گردش
ـــه در  ـــت ک ـــتان اس ـــی اس ـــار طبیع ـــر از آث ـــی دیگ ـــماعیل یک ـــزاده اس امام

ـــید.« ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث فهرس

اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــم  ــت تی ــاز دوم فعالی ــاز ف گلســتان از آغ
ــاز  ــای غیرمج ــاماندهی توره ــارت و س نظ
داد.ابراهیــم  اســتان گلســتان خبــر  در 
کریمــی امــروز شــنبه 9 شــهریورماه 98 بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:  »بــا 
ــش  ــات تابســتان و افزای ــی تعطی ــام پایان ــودن ای ــش ب ــه در پی توجــه ب
تورهــای گردشــگری بــا پیگیــری هــا و جلســات متعــدد بــا دســتگاه هــای 
امنیتــی و انتظامــی فــاز دوم فعالیــت تیــم ســاماندهی تورهــای غیرمجــاز 
ــی شــکایات متعــدد از  ــدام در پ ــن اق ــح کــرد کــه ای آغــاز شــد.«او تصری
ایــن تورهــا و پــس از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و اطــاع رســانی هــای 
الزم انجــام شــد.مدیرکل میــراث فرهنگــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد: 
»طــرح ســاماندهی تورهــای غیرمجــاز بــا هــدف هدایــت افــراد و گــروه هــا 
بــه ســمت دریافــت مجــوز و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان برنامــه 

ــزی شــده اســت.« ری
او خاطــر نشــان کــرد : »در ایــن طــرح پــس از شناســایی تورهــای 

غیرمجــاز، تیمــی متشــکل از نماینــدگان اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــدم  ــورت ع ــر و در ص ــا حاض ــع آن ه ــل تجم ــی در مح ــروی انتظام و نی
ــت از  ــه مأموری ــای گردشــگری کارت دار، برگ ــدارک الزم )راهنم تســلیم م
ــور  ــر، بیمــه نامــه و لیســت مســافران( ت ــر خدمــات مســافرتی معتب دفت
ــور، سرپرســت برنامــه  ــر مجــاز شــناخته شــده و ضمــن لغــو شــدن ت غی
ــودرو  ــار و خ ــات احض ــرای ادای توضیح ــای الزم( ب ــد مجوزه ــدر فاق )لی
ــد  ــف خواه ــده آن توقی ــدارک رانن ــراه م ــه هم ــات ب ــده خدم ــه دهن ارائ
ــادآور شــد: »در راســتای طــرح ســاماندهی تورهــای غیــر  شــد.«کریمی ی
ــد بازرســی هــای انجــام شــده،  ــون در رون ــاه 98 تاکن مجــاز از 17 مردادم
پنــج گــروه در ســطح اســتان متوقــف و پرونــده آن هــا در حــال رســیدگی 
ــوق  ــاون حق ــتور مع ــا دس ــن ب ــرد: »همچنی ــه ک ــت.«او اضاف ــی اس قضای
عامــه و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســرای انقــاب مرکــز اســتان، حــدود 
100 گــروه و فــرد کــه در فضــای مجــازی اقــدام بــه برگــزاری تورهــای غیــر 
مجــاز مــی کننــد، شناســایی شــده و پــس از تکمیــل لیســت بــه پلیــس 

ــد شــد.« ــا معرفــی خواهن فت

 پیام
 میراث

سازمان جهانی گردشگری، هند را به عنوان کشور میزبان برای جشن روز جهانی گردشگری در سال 2019 انتخاب کرد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون گردشـگری کشـور نحـوه برگـزاری آزمـون پایـان 
دوره هـای کوتاه مـدت گردشـگری را مطلـوب ارزیابی کرد و 
بـر تمرکـز معاونت گردشـگری بر حوزه آموزش گردشـگری 
منطبـق بـا شـعار سـازمان جهانـی جهانگـردی بـا عنـوان 

»آمـوزش، مهـارت و اشـتغال زایی« تأکیـد کـرد.
 ولـی تیمـوری بـا حضـور در محـل برگـزاری آزمـون پایان 
دوره هـای کوتاه مـدت گردشـگری بـرای متقاضیـان ورود 
و  مسـافرتی  دفاتـر خدمـات  فنـی  مدیریـت  عرصـه  بـه 
گردشـگری و راهنمایـان گردشـگری در دانشـگاه علـم و 
فرهنـگ تهـران، حاضر شـد و نحـوه برگزاری ایـن رقابت را 

از نزدیـک مشـاهده کـرد.
او گفـت: »موضـوع آموزش یکـی از بااهمیت ترین مباحث 
شـمار  بـه  گردشـگری  معاونـت  اصلـی  رویکردهـای  و 
می آیـد. بـا توجـه بـه این کـه سـازمان جهانـی جهانگـردی 
)UNWTO( شـعار«آموزش، مهـارت و اشـتغال زایی« را 
از تاریـخ 27 سـپتامبر برابـر بـا 5 مهرمـاه سـال 98 لغایت 
همیـن تاریـخ در سـال آینـده انتخـاب کـرده اسـت؛ لـذا 
هماهنـگ بـا این رویکـرد بین المللـی، برنامه ریزی وسـیع 
و اقدامـات اجرایـی متعـددی در حوزه آموزش گردشـگری 
قرارگرفتـه  معاونـت گردشـگری  اقـدام  و  کار  دسـتور  در 

است.«
»نظـام  اجـرای  و  »طراحـی  افـزود:  معـاون گردشـگری 
جامـع آمـوزش گردشـگری« به عنـوان بسـتری قابل اتـکا 
بـه اهـداف آموزشـی حـوزه گردشـگری  بـرای دسـتیابی 
یکـی از اقدامـات منطبـق بـا شـعار سـال جـاری به شـمار 
می آیـد تـا بر این اسـاس عاوه بـر آموزش هـای تئوریک، 
بـا ورود بـه عرصه هـای عملیاتی و کسـب مهارت های الزم، 
زمینـه اشـتغال پایـدار و پررونق در این حرفه فراهم شـود، 
درنهایت سـبب شـود تا ذینفعـان حوزه گردشـگری بتوانند 
عـاوه برجـذب گردشـگران از بازارهای پررقابـت جهانی، در 
حفـظ بـازار و کسـب رضایتمنـدی مشـتری و نیـز ارتقـای 

کیفیـت خدمـات گردشـگری مؤثرتـر عمـل کنند.«

سوژه
تمرکز معاونت 

گردشگری
 بر آموزش

تیشه بی تفاوتی بر ریشه مسجد جامع هزار ساله گلپایگان

مسجد جامع گلپایگان یکی از بناهای خیلی مهم و شاخص دوران سلجوقیان است 

مسـجد جامـع شهرسـتان گلپایـگان از 
زمـان سـلجوقیان تاکنـون پابرجاسـت؛ 
مسـجدی کـه معمـاری آن در ایـران بی 
نظیـر اسـت، گنبـد هشـت ضلعـی ایـن 
مسـجد بـرِق تحسـین را در چشـم هـر 
رهگـذری مـی نشـاند، امـا ایـن روزهـا 
ایـن مسـجد هـزار سـاله نیازمنـد توجـه 

بیشـتر اسـت.
زندگـی  یـادآور  تاریخـی  بناهـای   
گذشـتگانی هسـتند کـه با گـره زدن نام 
خـود بـه ایـن آثـار تمـدن دیـار خویش 
را بـه رخ سـایرین مـی کشـانند. ممکن 

قالیچـه،  کتـاب،  خانـه،  هـر  در  اسـت 
وجـود  و...  نوشـته  دسـت  شـمعدان، 
داشـته باشـد کـه بـا حساسـیت خاصی 
از آن نگهـداری مـی کنیم، چراکه نشـان 
دهنـده میـراث خانوادگـی و ارزش های 
یـک خاندان اسـت، اما چطور می شـود 
کـه گاهـا بـه آثـار تاریخـی شـهر خـود 
بـی توجـه مـی شـویم، آثـاری کـه بـی 
شـک نشـان از هویت و قدمـت تاریخی 

دارد. شـهرمان 
عـاوه  تاریخـی  جامع هـای  مسـجد 
بـر معمـاری هـای منحصـر بـه فـردی 
از تدیـن گذشـتگان  کـه دارنـد، نشـان 
شهرسـتان گلپایـگان  اسـت.  خطـه  آن 
نیـز از وجـود مسـجد جامعـی از زمـان 

سـلجوقیان بهـره مـی بـرد کـه معماری 
آن در ایـران بـی نظیـر اسـت، گنبـد 8 
ضلعـی آن بـرِق تحسـین را در چشـم 
هـر رهگـذری مـی نشـاند. مـی گوینـد 
حجـره هـای اطـراف، شبسـتان شـرقی 
و... توسـط یکـی از همسـران فتحعلـی 

شـاه قاجـار سـاخته شـده اسـت.
نگاره هـای  سـنگ  از  زیـادی  بخـش 
شهرسـتان گلپایـگان کـه نشـان از تمدن 
چنـد هزار سـاله ایـن منطقـه دارد، با بی 
تدبیـری مسـئوالن در زیر آب های سـد 
تـازه احـداث کوچـری دفـن و بـه »موزه 
ای دسـت نیافتنـی در آب« تبدیل شـد؛ 
نـگاره هـای  از سـنگ  بخـش دیگـری 
جابـه  دلیـل  بـه  نیـز  شهرسـتان  ایـن 

جایـی مرزهـای سیاسـی در شهرسـتان 
تاکنـون  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  خمیـن 
نشـنیده ایـم اقدام موثـر و قابل توجهی 
بـرای ایـن مسـئله انجـام شـده باشـد، 
امـا این بـار در دل گلپایـگان، آنجایی که 
دیگـر نه سـّدی احـداث شـده و نه مورد 
قـرار  سیاسـی  مرزهـای  درازی  دسـت 
گرفتـه، مسـجد تاریخـی جامـع شـهر با 
دیـد تجـاری، تیشـه ای بـر دل ریشـه 
اش نشسـته کـه اگر هرچـه زودتر اقدام 
موثـری انجـام نشـود در آینـده باید آه و 
افسـوس تخریـب این بنـا را هم در کنج 
دل خویـش بنشـانیم. مسـئول میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
هرگونـه  کـرد:  خاطرنشـان  گلپایـگان 
سـاخت و سـاز در حریـم آثـار تاریخـی 
ممنـوع اسـت. از جملـه اثـر شـاخصی 
مثـل مسـجد جامـع گلپایگان کـه نمونه 
امـا  نداریـم،  ایـران  در  را  آن  معمـاری 
متاسـفانه در شهرسـتان قدر آن را خیلی 
ندانسـته ایم و آسـیب هایی بـه آن وارد 

است. شـده 
وی اضافـه کـرد: پیمانـکار بـرای احداث 
مغـازه هـای مذکـور مشـغول بـه کار می 
شـود و مجـدد از میـراث فرهنگی اخطار 
مـی گیـرد و دسـتور توقـف نیز از کشـور 
بـرای ایـن پـروژه صـادر مـی شـود و از 
طریـق دادسـتان کار متوقـف شـد که از 

آن زمـان نیـز چنـد سـالی مـی گذرد.
قانونـی تصریـح کرد: نظـر صریح میراث 
فرهنگـی بـر تخریـب کامل مغـازه هایی 
اسـت کـه مجـدد سـاخته شـده و نباید 
سـاخت و سـازی تحـت ایـن عنـوان در 
حریـم مسـجد جامـع داشـته باشـیم، 
برنـد  جامـع  مسـجد  ایـن  کـه  چـرا 

تاریخی شهرسـتان اسـت، اما متاسفانه 
اکنـون اختافـی وجـود دارد و پیمانـکار 

خسـارت خـود را طلـب کـرده اسـت.
جلسـه  سـال گذشـته  داد:  ادامـه  وی 
مدیـرکل  حضـور  بـا  فرمانـداری  در  ای 
فرمانـدار،  اسـتان،  فرهنگـی  میـراث 
شـورای شـهر، دادسـتان، امـام جماعت 
و  برگـزار  امنـا  هیئـت  مسـجدجامع، 
شـهرداری گلپایـگان  شـد کـه  مصـوب 
مغـازه هـا را طـی یک هفتـه جمع آوری 
کنـد، امـا متاسـفانه ایـن مصوبه توسـط 

نشـد. اجرایـی  شـهرداری 
مسـئول میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
شـد:  یـادآور  گلپایـگان  گردشـگری  و 
متاسـفانه در شهرسـتان همیشه فرصت 
سـوزی داریـم، چـرا کـه اگـر ایـن مغازه 
هـا تخریـب شـده بـود، مـی توانسـتیم 
امسـال بودجـه های خوبی بـرای مرمت 

مسـجد جامـع دریافـت کنیم.
قانونـی در خصوص فشـار بـرای اجرایی 
توسـط شـهرداری  مصوبـه  ایـن  شـدن 
گلپایـگان گفـت: فکـر نمـی کنـم هیـچ 
وجـدان  از  تـر  قـوی  فشـاری  اهـرم 
خودمـان باشـد، چـرا که به ضلع شـرقی 
ایـن مسـجد کـه مغـازه هـا قـرار گرفتـه 
انـد آسـیب جـدی وارد شـده اسـت. در 
ضلـع شـرقی مسـجد جامـع کـه مغـازه 
در  هـا  نـاودان  آب  شـده  سـاخته  هـا 
سـبب  و  مـی گیـرد  قـرار  ِپـی  پشـت 
آسـیب بـه این بخـش از مسـجد جامع 
شـدید  رطوبـت  و  نـم  شـاهد  و  شـده 
و  نشسـت  بـرای  عاملـی  هسـتیم کـه 
ترک شـده اسـت؛ ضمـن اینکه مسـجد 
جامـع گلپایـگان هـم بـر روی تپـه های 

شـنی قـرار گرفتـه اسـت.

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
گیـان اعـام کـرد: غار چشـمه بـاد رودبار  
بـه عنـوان یـک اثـر ارزشـمند اسـتان در 
فهرسـت آثـار طبیعـی ملـی ایـران قـرار 

گرفـت. 
ولـی جهانـی افـزود: قدمت غـار مربوط به 
دوره سـوم زمین شناسـی ) 245 میلیون 
سـال تـا ۶5 میلیون سـال پیش( اسـت؛ 
و  متـر  غـار 700  طـول شناسـایی شـده 

یکـی از بزرگتریـن و طویل تریـن غارهای 
رودخانـه ای اسـتان گیـان اسـت . وی بـا 
بیـان اینکـه در داخل غار رودخانه چشـمه 
بـاد جریـان دارد اظهـار داشـت: ایـن غار از 
جنـس سـنگ آهکی و به صـورت طبقاتی 
و افقـی و بـر اثـر نفوذ آب های اسـیدی در 
الیه های آهکی و ترکیب آب های سـطحی 
و بـاران بـا مواد در سـطح یـا درون کانی ها 
یـا گازهـا شـکل گرفتـه ؛ رنـگ رسـوبات 
بیشـتر سفید، شـیری و زرد، رنگ خالص 

تشـکیات آهکـی اسـت و نمـای بیرونـی 
دارای شـکل هندسـی نامنظـم بـه ارتفـاع 
1.5 متـر و طـول دو متـر اسـت. وی ادامه 
داد: دور تـا دور غـار بـا تختـه سـنگ های 
بـزرگ محصـور گشـته و از نمـای درونـی 
بیشـتر بشـکل نیم دایره نزدیک می شود 
و در فصـول سـرد سـال قندیـل هـای یخ 
در محـل ورودی غـار مشـاهده می شـود؛ 
داخـل غـار دارای راهروهـا و داالن هایـی و 
حاوی انواع اسـتاالگمیت، سـنگ چکه ها 
و آویزهـای جـوان، اسـتاالگتیت به شـکل 
پـرده هـای چیـن دار و مخروطـی، سـودا 
)نـی هـای کربنـات سـدیم (، تیغـه هـا و 
سـتون های کالسـیتی، پرده ها و اشـکال 

کارسـتی گوناگون اسـت.

غار چشمه باد گیالن
به ثبت ملی رسید 

کشف دروازه شرقی حصار قلعه 
شهر تاریخی–ایلخانی اوجان

فصـل سـوم کاوش باسـتان شناسـی قلعـه یـا ارگ حکومتی شـهر تاریخی–
ایلخانـی اوجـان در آذربایجـان شـرقی بـه کشـف دروازه شـرقی حصـار قلعـه 
منجـر شـد. رحیـم والیتی سرپرسـت هیأت کاوش و اسـتادیار گروه باسـتان 
شناسـی دانشـگاه تهـران با اعـام این خبر گفـت: »این فصـل از کاوش های 
باسـتان شناسـی قلعـه یـا ارگ حکومتـی شـهر تاریخـی – ایلخانـی اوجـان، 
بـا مجـوز پژوهشـگاه و بـا هـدف آزاد سـازی دیوارهـای جبهـه شـرقی ایـن 
سـازه بـزرگ معمـاری در حـال انجـام اسـت.«او هـدف دیگـر هیـات کاوش 
در فصـل سـوم را رفـع مزاحمـت افـرادی اعـام کـرد که بـا بسـتن راه جنوبی 
محوطـه قلعـه اوجـان به وسـیله شـخم زدن عمیق بـا تراکتور، بسـتر و حریم 
ایـن اثـر بی نظیـر معمـاری ایلخانی را در ضلع شـمال شـرقی، شـرق و جنوب 
محوطـه مـورد تجـاوز قراردادند.والیتـی تصریـح کـرد: »در ایـن فصـل هیـأت 
باستان شناسـی دانشـگاه تهـران بـا اسـتفاده از نقشـه توپوگرافـی محوطـه، 
6 ترانشـه 10× 10 در ضلـع شـمال شـرقی و شـرق قلعـه، را بـر اسـاس طـرح 
ارائه شـده به پژوهشـگاه مـورد کاوش قرار داده اسـت.«او حاصـل کاوش این 
فصل را پاک سـازی دیوار شـمال شـرقی و دیوار شـرقی قلعه و آواربرداری از 

فضـای بیـن دیـوار شـرقی تـا حصـار شـرقی قلعه اعـام کرد.

ته
نک

مسـئول میـراث فرهنگـی گلپایـگان خاطـر نشـان کـرد: 
در آن جلسـه مقـرر شـد بـرای سـاماندهی بافـت حریـم 
مسـجد جامـع 170 میلیون تومـان را در اختیار شـهرداری 
گلپایـگان قـرار دهیـم. تصـور نمـی کنـم در حـوزه میراث 
فرهنگی در شهرسـتان کاری مهم تر از این داشـته باشـیم. 
همچنیـن حسـین زاهـدی، نائـب رئیـس وقـت و رئیس 
فعلی شـورای شـهر گلپایگان در این خصوص بـه خبرنگار 
شـهرداری  کـه  شـد  مقـرر  جلسـه  آن  در  گفـت:  ایسـنا 
گلپایـگان مـادام العمـر پولی را بـه هیئت امنای مسـجد 
جامـع بدهـد، در سـال اول 30 میلیـون تومان و در سـال 
هـای بعـد این مبلـغ درصـدی افزایش پیدا کنـد، اما این 

مـورد توسـط شـهرداری پذیرفته نشـد. 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه "اگـر شـهرداری ایـن 
موضـوع را قبـول ندارد پس چرا در جلسـه مصوب شـد"، 
تصریـح کـرد: در آن جلسـه نوشـته شـد افـراد ذیـل در 

جلسـه حضـور دارنـد و امضـا مـی کننـد.

گردشگریمیراث

۳۵۵ خانه غیرمجاز در فارس پلمب شدچهارمین قطار گردشگری وارد نیشابور شد
ایرنا- رئیـس اداره میراث فرهنگی، 

صنایع دسـتی و گردشگری نیشابور 

گفـت: چهارمیـن قطـار گردشـگری 

در سـال جـاری بـا ظرفیـت 90 نفـر 

مسـافر وارد نیشـابور شد.

محمـد اسـماعیل اعتمـادی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار 

ایرنـا بـا اعـام این خبـر افزود: ایـن گردشـگران خانـواده کارکنان 

راه آهـن خراسـان رضوی هسـتند کـه امروز از مبدا سـرخس  وارد 

نیشـابور شدند.

وی ادامـه داد: گردشـگران در ایـن تـور یک روزه قطار گردشـگری 

ضمن حضور در اماکن تاریخی و گردشـگری خیام، عطار، سـایت 

تاریخی شـادیاخ و کاروانسرای تاریخی نیشـابور با آداب و رسوم و 

فرهنـگ مـردم این خطه از نزدیک آشـنا خواهند شـد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری نیشابور 

گفت: اجرای طرح قطار گردشـگری نیشـابور از سـال 95 آغاز شد 

و امسـال ایـن چهارمین قطار گردشـگری اسـت که وارد نیشـابور 

شـده است.

اعتمـادی افـزود: در ایـام نـوروز امسـال نیز با همکاری شـهرداری 

نیشـابور طرح نیشـابورگردی به صـورت رایگان بـرای عاقه مندان 

بـه آشـنایی بـا شـهر اجرا شـد کـه در این طرح حـدود هـزار و 500 

نفـر از اماکـن فرهنگی و تاریخی نیشـابور دیـدن کردند.

مرکز شهرسـتان 450 هزار نفری نیشـابور در 127 کیلومتری غرب 

مشـهد واقع است.

هتلـداران  جامعـه  رییـس 
خانـه  پلمـب 355  از  فـارس 
مبلـه غیرمجـاز در ایـن اسـتان 
بایـد  تاکیـد کـرد:  خبـر داد و 
دسـت دالل هـا از »گردشـگری سـامت« کوتـاه شـود.
حسـن سـیادتان بـا اشـاره بـه اجـرای طرح سـامان دهی 
خانه هـای اجـاره ای در ایـن اسـتان، بـه ایسـنا گفـت: بـا 
توجـه بـه افزایـش سـفر مسـافران و گردشـگران عرب به 
اسـتان فـارس بـا انگیـزه درمـان، هماهنـگ شـده اسـت 
تـا ایـن مسـافران در خانه هـای شـخصی اقامت نداشـته 
باشـند و حتمـا از هتـل و اقامتگاه هـای مجـاز اسـتفاده 
کننـد تـا از ظرفیت هـای امنیتـی و اقتصادی این سـفرها 

بهـره بیشـتری بـرده شـود.او از پلمـب 355 خانـه مبلـه 
شـخصی کـه بدون مجـوز، مصرف گردشـگری داشـتند و 
غیرمجـاز بودنـد، خبـر داد و افزود: این اقـدام با همکاری 
قـوه قضاییـه و نیـروی انتظامـی صـورت گرفته اسـت اما 
باید تدوام داشـته باشـد تا سـاختار پایداری برای اقامت 
تعریـف شـود.عضو هیـات مدیـره جامعه هتلـداران ایران 
گفـت: بـا توجـه به رشـد خانه هـای اجاره ای شـخصی در 
گردشـگری، الزم اسـت برخوردهـای ضابطه منـد و قانونی 
بـه سـایر اسـتان ها تسـری یابـد، مخصوصـا بـه شـمال 
کشـور کـه تعـداد ایـن خانه هـا بی رویـه در حـال افزایش 
اسـت و بـه جریـان اقتصـادی گردشـگری خدشـه وارد 

کـرده و دردسـرهای اجتماعـی به وجـود آوده اسـت.         
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 پیام
زیست

خبر

به تازگــی حمیــد ظهرابــی -معــاون محیــط زیســت 
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- در خصوص 
»روز ملــی یــوز  ایرانــی« و بــا اشــاره بــه موضــوع تکثیــر 
ــع آوری  ــت: جم ــه اس ــی گفت ــگ  ایران ــارت یوزپلن در اس
مهم تریــن  جملــه  از  یوزپلنگ هــا  ژنتیکــی  ذخایــر 
ــت  ــت اس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س برنامه ه
ــارت  ــای در اس ــپرم یوزپلنگ ه ــور اس ــن منظ ــه همی و ب
پــارک پردیســان ذخیــره ســازی شــده و در آینــده بــرای 
ــام  ــن مق ــد شــد. ای ــه اســتفاده خواه ــن گون ــر ای تکثی
مســوول در ادامــه می افزایــد: تاکنــون نتوانســتیم از 
یوز هــای در اســارت پــارک پردیســان، تولــه یــوز دریافــت 
کنیــم، امــا بــا تغییــر شــیوه و اســتفاده از ذخیــره گیــاه 
ــوز فراهــم خواهــد  ــن ی ــر ای ــرای تکثی ــه ب طبیعــی زمین
شــد. بــه گفتــه وی بــرای گرفتــن تولــه یــوز از ذخیــره گاه 
ــم  ــره خواهی ــی به نیمــه اســارت از متخصصــان آفریقای
ــود.  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــن کار ب ــم ای ــرد و امیدواری ب
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت 
ــا  ــا و محدودیت ه ــا کمبود ه ــط زیســت در رابطــه ب محی
ــت:  ــه اس ــز گفت ــی نی ــای ایران ــت از یوز ه ــرای حفاظ ب
ــا و  ــم کمبود ه ــت به رغ ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــرای  ــده ب ــد کنن ــا و گســترش عوامــل تهدی محدودیت ه
ــی از  ــگ ایران ــا ارزشــی همچــون یوزپلن ــه ب نجــات گون
تمــام روش هــا و راه هــای ممکــن اســتفاده خواهــد 
ــی  ــاده میام ــی ج ــس کش ــه فن ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ک
بــه ســمنان می گویــد: تاکنــون تعهــدات وزارت راه و 
ــس  ــرای فن ــر راه ب ــدد وزی ــای متع شهرســازی و قول ه

ــی نشــده اســت. ــن جــاده عملیات کشــی ای
ــا  ــه گفتــه ظهرابــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب ب
توجــه بــه منابــع محــدود خــود، فنس کشــی این منطقــه را 
انجــام داد کــه نیمــی از ایــن محــدوده فنس کشــی شــده و 

نیمــی دیگــر از آن امســال انجــام خواهــد شــد. ایــن مقــام 
مســوول بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد دســتگاه ها بــه تعهــدات 
خــود پایبنــد باشــند، تصریــح می کنــد: دســتگاه های 
ذی ربــط در مناطــق مختلــف کشــور بایــد در فعالیت هــای 
توســعه ای خــود بــه مســائل محیــط زیســتی توجــه کنند و 
بــه تعهداتــی کــه بــه آن هــا ســپرده می شــود، پایبند باشــند.

وجود تنها 20 تا 50 قالده یوزپلنگ در کشور
بــه گفتــه حمیــد ظهرابــی یوزپلنگ هــا زمانــی در ایــران و 

در کشــور های همســایه پراکنــش داشــتند، امــا در حــال 
حاضــر ایــن گونــه در کشــور های همســایه منقرض شــده 
ــان  ــا بی ــران اســت. او ب ــز ای ــی آن مرک و زیســتگاه  فعل
اینکــه خشکســالی، احــداث راه و معــدن کاری، توســعه 
ــن  ــت ای ــد جمعی ــل تهدی ــتا ها از عوام ــهر ها و روس ش
ــد: توســعه شــهر ها  ــه محســوب می شــوند، می افزای گون
ــش  ــال افزای ــی در ح ــگ ایران ــتگاه های یوزپلن در زیس
اســت و همیــن موضــوع موجــب کاهــش امنیــت ایــن 
ــاون  ــود. مع ــه می ش ــن گون ــت ای ــتگاه ها و جمعی زیس
محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 

ــاره  ــه آمارهــای ضــد و نقیــض درب ــا اشــاره ب زیســت ب
جمعیــت یوزهــای ایرانــی طــی ســال های گذشــته 
بیــان مــی کنــد: ایــن آمارهــا در گذشــته حاکــی از 
ــه  ــد ک ــتگاه ها بودن ــی از زیس ــاده در برخ ــود 100 ق وج
ــن  ــه ای ــا بررســی های انجــام شــده مشــخص شــد ک ب
ــود و  ــوز می ش ــاده ی ــا 50 ق ــا 20 ت ــامل تنه ــداد ش تع
ــا  ــی ب ــت. ظهراب ــر اس ــت نزدیک ت ــه واقعی ــم ب ــن رق ای
بیــان اینکــه جمعیــت یوز هــای ایرانــی در معــرض خطــر 
انقــراض اســت، تصریــح می کنــد: بایــد بــر حفــظ ایــن 

ــن  ــه همی ــویم و ب ــز ش ــش متمرک ــات وح ــه حی گون
ــای  ــط زیســت برنامه ه ــت محی ــازمان حفاظ ــور س منظ
متعــددی را بــرای حفاظــت از ایــن گونــه طراحــی کــرده 

اســت.
ــا بیــان اینکــه بایــد امنیــت زیســتگاه ها افزایــش  وی ب
ــدوده  ــار از مح ــزار هکت ــدود 250 ه ــد: ح ــد، می افزای یاب
ــوران را در  ــات وحــش خارت ــی و پناهــگاه حی ــارک مل پ
ســال گذشــته از وجــود دام هــا خالــی کردیــم و محــدوده 
بســیار وســیعی در ایــن منطقــه بــرای ایــن گونــه امــن 

توله گیری از یوز ایرانی به وسیله ذخیره گیاه طبیعی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: جمع آوری ذخایر ژنتیکی برای تکثیر یوز  ایرانی 

یکی از برنامه های این سازمان است

بــه گفتــه معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت آمارهــای ضــد و نقیضــی دربــاره جمعیــت 
یوزهــای ایرانــی طــی ســال های گذشــته ارائــه شــده اســت. ایــن آمارهــا حاکــی از وجــود 100 
ــن  ــه ای ــان داد ک ــده نش ــام ش ــی های انج ــا بررس ــد ام ــتگاه ها بودن ــی از زیس ــالده در برخ ق
تعــداد شــامل تنهــا 20 تــا 50 قــالده یــوز می شــود و ایــن رقــم بــه واقعیــت نزدیک تــر اســت. 
ظهرابــی بــا بیــان اینکــه جمعیــت یوز هــای ایرانــی در معــرض خطــر انقــراض اســت، تصریــح 
می کنــد: بایــد بــر حفــظ ایــن گونــه حیــات وحــش متمرکــز شــویم و ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت برنامه هــای متعــددی بــرای حفاظــت از ایــن گونــه طراحــی کــرده اســت.

ــت  ــط زیس ــاون محی ــی -مع ــد ظهراب حمی
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- 
ــت  ــازمان حفاظ ــه س ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
کمبود هــا  به رغــم  زیســت  محیــط 
عوامــل  گســترش  و  محدودیت هــا  و 
ــی  ــا ارزش ــه ب ــات گون ــرای نج ــده ب تهدیدکنن
همچــون یوزپلنــگ ایرانــی از تمــام روش هــا 

و راه هــای ممکــن اســتفاده می کنــد.
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ــرداری  ــره ب ــاون به ــژاد، مع ــم اصغرن ابراهی
و توســعه شــرکت آب و فاضــاب خــوی  
از نصــب 470 فقــره انشــعاب فاضــاب 
ــی   و  ــش آلودگ ــور کاه ــه منظ ــوی ب در خ
ــی،  ــای زیرزمین ــی آب ه ــری از آلودگ جلوگی
حفــظ محیــط زیســت، حفــظ بهداشــت 
ــر  ــالجاری خب ــه اول س ــی در 5 ماه عموم
ــر، معــاون بهــره  ــه گــزارش عصــر خب داد. ب
ــرداری  و توســعه شــرکت آب و فاضــاب  ب
خــوی بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ محیــط 
زیســت و حــذف آلودگــی ناشــی از ورود 
محیــط زیســت  اظهــار داشــت: جلوگیــری 
حفــظ  زیرزمینــی،  آب هــای  آلودگــی  از 
ــی  ــظ بهداشــت عموم ــط زیســت، حف محی
ــرای  ــده ب ــه  ش ــتفاده از پســاب تصفی و اس
اســتفاده در مصــارف صنعتــی و آبیــاری 
فضــای ســبز و کشــاورزی، از مهم تریــن 
تاثیــرات نصــب انشــعابات فاضــاب اســت. 
وی در ادامــه صحبــت هایــش تصریــح کرد: 
در حــال حاضــر 4۶ درصــد جمعیــت شــهر 
ــع آوری  خــوی  تحــت پوشــش شــبکه جم
ــم  ــه فاضــاب اســت و مشــکل مه و تصفی
دیگــری کــه در حــال حاضــر بــا آن مواجــه 
ــدم وصــل انشــعابات فاضــاب  هســتیم ع
جمــع آوری  شــبکه  کــه  مســیرهایی  در 
ــوز  ــی هن فاضــاب احــداث شــده اســت ول
را  فاضــاب خــود  انشــعابات  مشــترکان 
بــه شــبکه جمــع آوری فاضــاب متصــل 
ــه  ــژاد در ادام ــدس اصغرن ــد.   مهن نکرده ان
صحبــت هایــش افــزود: از ایــن رو از همــه 
مشــترکان درخواســت می شــود بــا مراجعــه 
بــه واحــد خدمــات مشــترکین شــرکت آب و 
فاضــاب خــوی  نســبت بــه نصــب انشــعاب 
عــاوه  ایــن کار  بــا  و  اقــدام  فاضــاب 
بــر اســتفاده از مزایــای دفــع بهداشــتی 
در  را  اثرگــذاری  بســیار  ســهم  فاضــاب 
ــش  ــت، کاه ــط زیس ــظ محی ــتای حف راس
ــای  ــش هزینه ه ــرب، کاه ــرف آب ش در مص
ــاون  ــوند. مع ــد ش ــه آب و ... بهره من تصفی
و  آب  شــرکت  توســعه  و  بــرداری  بهــره 
ــد:  ــادآور ش ــن ی ــوی  همچنی ــاب خ فاض
در 5 ماهــه اول امســال عمــده فعالیــت 
ــعابات  ــب انش ــه نص ــرکت در زمین ــن ش ای
فاضــاب در مناطــق کــم برخــودار )مناطــق 

ــت. ــوده اس ــادق( ب ــر و آقاص یدیل

اند
سم

پ

هیأت های عزاداری محرم از ظروف تجزیه پذیر 
استفاده کنند

ــه و  ــت کهگیلوی ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بویراحمــد بــه مســئوالن هیأت هــای عــزاداری 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــه ک ــتان توصی ــن اس ــرم در ای مح
ــرای  ــر ب ــه پذی ــروف تجزی ــت از ظ ــط زیس ــظ محی حف
توزیــع غذاهــای نــذری اســتفاده کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، حــال 
و هــوای ایــام محــرم عطــر و بــوی خــاص خــود را دارد کــه در 
بخشــی از آن نیــز مــردم در هیــأت هــای عــزاداری بــا صمیمیــت 
ــربت  ــای و ش ــذری و آب، چ ــای ن ــع غذاه ــاص در توزی و اخ
ــای  ــات ه ــر اســت هی ــا بهت ــد ام ــی کنن ــر کمــک م ــه یکدیگ ب
عــزاداری، تکایــا، حســینیه هــا و مســاجد در ایــام محــرم و صفر 
بــه حفــظ ســامت عــزاداران حســینی و محیــط زیســت توجــه 
ــت و  ــت عصم ــل بی ــتداران اه ــند.  دوس ــته باش ــژه ای داش وی
طهــارت )ع( در ایــام محــرم عشــق و ارادت خــود را بــه مــوالی 
خــود حضــرت اباعبــدهللا الحســین )ع( بــه طــرق مختلــف بــه 
ــاد  ــذورات بســیار زی ــام حجــم ن ــد. ایــن ای نمایــش مــی گذارن
ــتفاده از  ــی در خصــوص اس ــراد اطاعات ــاز اســت اف ــوده و نی ب

ــرکل  ــع آن هــا داشــته باشــند. مدی ــرای توزی ظــرف مناســب ب
ــد روز شــنبه در  ــه و بویراحم ــط زیســت کهگیلوی حفاظــت محی
ایــن بــاره گفــت: هــر ســاله بــا فــرا رســیدن ایــام محــرم و صفــر 
حجــم زیــادی از نــذورات در ظــروف پاســتیکی و یکبــار مصــرف 
در مســاجد، هیات هــا و تکایــای مذهبــی در ایــن اســتان و 
ــری  ــع می شــوند. محســن جعف ــی در کشــور توزی ــور کل ــه ط ب
ــرب و  ــرم، چ ــذای گ ــا غ ــروف ب ــن ظ ــاس ای ــزود: تم ــژاد اف ن
داغ، خاصیــت اســیدی ایجــاد کــرده و مــواد بســیار خطرناکــی 
تولیــد مــی کنــد کــه تهدیــدی جــدی بــرای ســامت شــهروندان 
محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: مــواد شــیمیایی موجود در 
ظــروف پاســتیکی باعــث ایجــاد اختــال هــای در عملکردهــای 
ــدن و تغییــر در عملکــرد هورمونــی آن  مختلــف فیزیولوژیــک ب
مــی شــود و ایــن اختــال هــای هورمونــی مــی توانــد در ابتــای 
مــا بــه چاقــی و اضافــه وزن نقــش بســزایی داشــته باشــد. وی 
بــر ســرطان زا بــودن ظــروف پاســتیکی در مصــرف نوشــیدنی 

هــای داغ و غــذای چــرب تاکیــد کــرد.

ــل  ــای نس ــه بق ــد ک ــی از راه می رس ــگ در حال ــی یوزپلن روز مل
ــا  ــه اســت و تنه ــم  مواج ــتی مبه ــا سرنوش ــران ب ــگ در ای یوزپلن
برنامــه در دســت اجــرای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای 
حفاظــت از بازمانــدگان نســل ایــن گربــه چابــک، جــدا کردنشــان 
ــه  ــت. ب ــور اس ــی محص ــه محوطه های ــان ب ــت و انتقالش از طبیع
ــی  ــزاری تســنیم، روز مل ــط زیســت خبرگ ــگار محی ــزارش خبرن گ
ــگ  ــل یوزپلن ــای نس ــه بق ــد ک ــی از راه می رس ــگ در حال یوزپلن
ــه در  ــا برنام ــم  مواجــه اســت و تنه ــا سرنوشــتی مبه ــران ب در ای
دســت اجــرای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای حفاظــت 
از بازمانــدگان نســل ایــن گربــه چابــک، جــدا کردنشــان از طبیعــت 
ــه  ــه ای ک ــت؛ برنام ــور اس ــی محص ــه محوطه های ــان ب و انتقالش
پیشــتر بــا شکســت مواجــه شــده و بــه گفتــه کارشناســان حتــی 
ــگ  ــراض یوزپلن ــری از انق ــت، نقشــی در جلوگی در صــورت موفقی
در طبیعــت کشــورمان ایفــا نخواهــد کــرد. برنامــه ای کــه بیشــتر 
بــه مقدمــه ای بــرای صــدور مجــوز معدنــکاوی در پناهــگاه حیــات 
ــرای  ــا راهــکاری ب ــزد شــباهت دارد ت وحــش دره انجیــر اســتان ی
ــرداری از  ــوز بهره ب ــدور مج ــه ص ــرا ک ــگ. چ ــل یوزپلن ــات نس نج
معــدن آنومالــی D19 در پناهــگاه حیــات وحــش دره انجیــر 
ــی از  ــدن در یک ــن مع ــدن ای ــع ش ــل واق ــه دلی ــت ب سال هاس
شــاخص ترین زیســتگاه های یوزپلنــگ بــه تاخیــر افتــاده و حــاال 
ــه محوطــه ای  زنده گیــری و انتقــال یوزپلنگ هــای ایــن منطقــه ب
محصــور، بســتری مناســب بــرای صــدور مجــوز اکتشــافات 
ــد  ــم خواه ــر فراه ــش دره انجی ــات وح ــگاه حی ــی در پناه معدن

آورد. علیرضــا جورابچیــان، بنیانگــذار پــروژه حفاظــت از یوزپلنــگ 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــارکت س ــا مش ــال 80 ب ــه س ــیایی ک آس
زیســت و ســازمان ملــل بــه اجــرا درآمــد بــه مناســبت فرارســیدن 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــفانه س ــد: متاس ــوز می گوی ــی ی روز مل
زیســت پــروژه بین المللــی یــوز را کــه تــا ســال 89 دســتاوردهای 
ارزشــمندی بــه همــراه آورده بــود طــی ســال های اخیــر بــا ســوء 
مدیریــت خــود نابــود کــرده و رونــد حفاظــت از ایــن جانــور 
ــد:  ــه می ده ــت. وی ادام ــوق داده اس ــه س ــه بیراه ــمند را ب ارزش
در دهــه هشــتاد، دســت اندرکاران پــروژه یــوز، کارشناســان ســازمان 
ــوز  ــت از ی ــرای حفاظ ــان ب ــت و محیط بان ــط زیس ــت محی حفاظ
ــرد  ــال ها عملک ــن س ــدند. در ای ــل ش ــیاری را متحم ــات بس زحم
ــارت  ــت نظ ــل تح ــور کام ــه ط ــوز ب ــتگاه های ی ــان زیس محیط بان
مســتقیم دفتــر پــروژه یــوز و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
زیســت بــود و کســی جــرات تخطــی از مســئولیت هایش را 
ــر  ــرای دفت ــان ب ــر محیط بان ــال های اخی ــی س ــا ط ــت ام نداش
ــی  ــروژه اهمیت ــته های پ ــه خواس ــد، ب ــرد نمی کنن ــره خ ــروژه ت پ
نمی دهنــد و حتــی تــا جایــی پیــش رفته انــد کــه دو ســال 
ــانه ها منتشــر  ــری در رس ــال تعجــب و تاســف خب ــش در کم پی
شــد مبنــی بــر اینکــه یکــی از محیط بانــان میاندشــت، یــک تولــه 
یــوز را از طبیعــت ربــوده و بــه قاچاقچیــان فروختــه اســت. ایــن 
یعنــی فاجعــه!. ایــن مدیــر بازنشســته ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــا انتقــاد از برنامه ریــزی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــرای تکــرار طــرح شکســت خورده تکثیــر یــوز در اســارت 

ــم از اینکــه مســئوالن ســازمان حفاظــت  ــد: واقعــا متعجب می گوی
ــرای حفاظــت از یــوز  ــه جــای آنکــه تدبیــری ب محیــط زیســت ب
ــرای  ــرای اج ــد ب ــرار دارن ــند اص ــور بیندیش ــتگاه های کش در زیس
ــد. طرحــی کــه در خوش بینانه تریــن  ــه کنن طرفــی بی فایــده هزین
حالــت، حاصــل آن تولــد یوزهایــی اســت کــه بایــد تــا پایــان عمــر 
در اســارت زندگــی کننــد و تاثیــری در جلوگیــری از انقــراض نســل 
یــوز در طبیعــت کشــور ندارنــد. وی بــا اشــاره بــه تجربــه ناموفــق 
طــرح تکثیــر در اســارت یوزهــا در پــارک پردیســان می گویــد: یــک 
ــردن دو  ــی ک ــه و قربان ــل توج ــه ای قاب ــرف هزین ــس از ص ــار پ ب

یــوز ارزشــمند طــرح تکثیــر در اســارت را در پردیســان اجــرا کردنــد 
کــه بــه دلیــل مشــارکت افــراد نــاآگاه بــا شکســت مواجــه شــد. 
ــط  ــه محی ــه دغدغ ــانی ک ــات کارشناس ــه از تجربی ــای آنک ــه ج ب
زیســتی دارنــد اســتفاده کننــد بــا کســانی کــه انگیــزه مــادی دارنــد 
همــکاری کردنــد. معــاون وقــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 
بــرای اجــرای ایــن طــرح بــا یــک مستندســاز قــرارداد بســت و آن 
مستندســاز هــم طــرح را بــه یــک دامپزشــک انگلیســی بــه نــام 
شــان مک کوییــن ســپرد کــه نتیجــه ناموفــق آن را ایــن روزهــا در 

می خوانیــم. رســانه ها 

ــی  ــا و نسل کش ــا و رودخانه ه ــه دری ــاب ب ــه، ورود فاض زبال
پرنــدگان؛ تــا از محیــط زیســت در مازنــدران نامــی بــه میــان 
ــوع  ــه موض ــن س ــوی ای ــه س ــته ب ــا ناخواس ــد، ذهن ه می آی
ــدر  ــا آنق ــه آنه ــا ب ــه ی ــی ک ــد، موضوع های ــدا می کن ــوق پی س
پرداختــه شــده و از اصــل غافــل شــدند یــا توجهــی بــه 
ــدند. در  ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــه دس ــود و ب ــا نمی ش آنه
مازنــدران، در یــک نــگاه خوشــبینانه، محیــط زیســت بــه 
ــل شــده اســت و  ــط نیســت" تبدی ــه "محی ــف ب ــل مختل دالی
ــط  ــود مســئوالن محی ــه خ ــده، بلک ــه نگارن ــن موضــوع را ن ای

زنده گیری و اسارت، هدیه سازمان 
محیط زیست به یوزپلنگ 
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جنگل ها

آتش سوزی جنگلی در آمازون به شدت 
نگران کننده است

رهاسازی بخشی از حق آبه زیست محیطی 
تاالب بین المللی هامون

دبیــر اجرایــی کنوانســیون 
ســازمان  زیســتی  تنــوع 
داد:  هشــدار  ملــل 
در  جنگلــی  آتش ســوزی 
آمــازون بــه شــدت نگران کننــده اســت. بــه گــزارش 
ــی  ــر اجرای ــر« دبی ــکا پالم ــتینا پاس ــنا، »کریس ایس
ــت:  ــل گف ــازمان مل ــتی س ــوع زیس ــیون تن کنوانس
آتش ســوزی در جنــگل آمــازون بــرای سیســتم های 
حامــی زندگــی طبیعــی در کــره زمیــن تهدیــد کننــده 
ــرکت ها  ــورها، ش ــی کش ــرورت دارد تمام ــت و ض اس
و مصرف کننــدگان رابطــه جدیــدی را بــا طبیعــت 
برقــرار کننــد. وی در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: 
جهــان  اســتوایی  جنــگل  وســیع ترین  تخریــب 
یــادآور آن اســت کــه ضــرورت دارد رویکردهــای 
ــه ثبــات  تــازه ای اتخــاذ شــود تــا وضعیــت جــوی ب
ــع شــود اکوسیســتم ها  ــد و مان ــدا کن الزم دســت پی

آن  بازگشــت  برســند کــه  زوال  از  بــه مرحلــه ای 
ــه  ــدی را متوج ــای ج ــد و پیامده ــر نباش امکان پذی
ــان  ــا بی ــر« ب ــکا پالم ــتینا پاس ــازد. »کریس بشــر س
ــه نقطــه ای  اینکــه آتش ســوزی در جنــگل آمــازون ب
رســیده کــه نشــان می دهــد بــا بحــران جــدی روبــرو 
ــا متوجــه  ــار داشــت: ایــن بحــران تنه هســتیم، اظه
ــی وجــود دارد  ــن نگران ــازون نیســت و ای ــگل آم جن
نیــز  اکوسیســتم های دیگــر  و  کــه در جنگل هــا 
ــط  ــای محی ــیم. بحران ه ــران باش ــن بح ــاهد ای ش
زیســتی جهــان نگرانــی فزاینــده ای در سیاســت های 
ــی  ــازون یک ــی در آم ــت. جنگل زدای ــی اس بین الملل
از موضوعــات مهــم مطــرح شــده در اجــاس ســران 
گــروه هفــت در فرانســه بــود. همچنیــن در مــاه 
ســپتامبر رهبــران جهــان در نیویــورک گــرد هــم جمــع 
خواهنــد شــد تــا در نشســت اقدامــات آب و هوایــی 

ــد. ــرکت کنن ش

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
و  سیســتان  زیســت 
ــی  ــت: بخش ــتان گف بلوچس
ــی  ــت محیط ــه زیس از حقاب
ــره آب  ــل ذخی ــون از مح ــی هام ــن الملل ــاالب بی ت
ــد.   ــازی ش ــک رهاس ــتان زه ــک شهرس ــه ی چاه نیم
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان، وحیــد 
پورمــردان گفــت: بــه منظــور تثبیــت خــاک بخشــی 
از کانــون هــای گــرد و غبــار تــاالب هامــون و احیــای 
ــاد  ــن ایج ــی و همچنی ــن نواح ــی ای ــش گیاه پوش
مــوج در چــاه نیمــه یــک )موضــوع تغییــر طعــم آب( 
بخشــی از حــق آبــه زیســت محیطــی تــاالب هامــون 
رهــا ســازی شــد. پورمــردان افــزود: هرچنــد کــه بــه 
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــق آب ــزان ح ــد می ــی رس ــر م نظ
ــای  ــه کانونه ــبت ب ــون نس ــاالب هام ــرای ت ــده ب ش

ــالی  ــال خشکس ــن س ــی چندی ــه ط ــار ک ــرد و غب گ
ــاالب ایجــاد شــده بســیار کــم اســت  ــر ت و فشــار ب
امــا امســال هــدف اول مــا از رهــا ســازی حــق آبــه، 
رســاندن آب بــه کانــون هــای گــرد و غبــار و احیــای 
ــم  ــق اســت و امیداوری ــن مناط ــی ای پوشــش گیاه
ــون هــای گــرد  ــا احیــای پوشــش گیاهــی کان کــه ب
و غبــار از غلظــت طوفان هــا در منطقــه سیســتان 
کاســته شــود و مــردم ایــن خطــه از اســتان، از 
ــد شــوند. وی افــزود:  ــاک بهــره من نعمــت هــوای پ
ــی  ــده و هماهنگ ــام ش ــای انج ــه ریزه ــی برنام ط
ــق  ــن ح ــی ای ــتان مابق ــه سیس ــور آب منطق ــا ام ب
آبــه صرفــًا بــا هــدف کنتــرل کانون هــای گــرد و 
غبــار رهاســازی خواهــد شــد. گفتنــی اســت تــاالب 
هامــون در چهارمیــن کنگــره جهانــی ذخیره گاه هــای 
زیســت کره در ســال 1394 توســط یونســکو به عنــوان 

ذخیــره گاه زیســت کره ثبــت شــد.

چین برای پایش آب و هوای قطبی ماهواره ارسال می کند
چین ماه سپتامبر یک ماهواره سنجش از راه دور را برای پایش اوضاع اقلیمی و محیط زیست 
قطبی در مدار زمین قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری شین هوا، این ماهواره 10 کیلوگرمی مجهز 
به دوربین هایی با وضوح باال است که می تواند طی پنج روز به پوشش کامل قطب جنوب و قطب 
شمال دست یابد و نظارت بر توده های یخ دریایی و پدیده یخ زایی را تقویت می کند.

گزارش

آلودگی  کاهش 
خوی محیط زیست 

ب
دو منطقه کرفس و هجرک به بخش خصوصی تاال

واگذار می شود
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــس و  ــه کرف ــذاری  دو منطق ــت: واگ ــدان، گف هم
ــه بخــش خصوصــی باعــث مــی شــود  هجــرک ب
ــه  ــتان و گون ــش اس ــات وح ــظ حی ــه حف ــی ب ــک بزرگ ــا کم ت
ــانی راه  ــاع رس ــبکه اط ــزارش ش ــه گ ــود. ب ــوری ش ــای جان ه
دانــا بــه نقــل از عصــر همــدان؛ عــادل عربــی، مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان همــدان، در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان 
اینکــه تــاش ســازمان ایــن اســت کــه بــه همــه اهــداف خــود 
برســد گفــت: بــا ایــن کــه در حــوزه محیــط زیســت بســیاری از 
کارهــا انجــام نشــده امــا خوشــبختانه در بســیاری از شــاخص ها 
در رتبــه مناســبی قــرار گرفتیــم و رونــد رو بــه جلویــی داریــم. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط آبــی اســتان بــا وجــود 
ــل شــده اســت  ــر از قب ــب بهت ــه مرات بارندگــی هــای گذشــته ب
ــزان  ــا می ــه ب ــه در رابط ــی ک ــی های ــش بین ــرد: پی ــح ک تصری
بــارش هــا میشــود باعــث کمــک بــه مشــکل اب اســتان 
ــه در حــوزه  ــه ک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــی، در ادام می شــود. عرب

پســماند بــه خوبــی کار شــده اســت و ناحیــه بنــدی هــا صــورت 
ــوز  ــا هن ــود اســت ام ــه بهب ــد شــرایط روب ــزود: هرچن ــه اف گرفت
مشــکاتی وجــود دارد و بایــد رفــع شــود تــا بــه نتیجــه مطلــوب 
ــدان،  ــتان هم ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــیم. مدی برس
ــا بیــان اینکــه عــاوه بــر آمــوزش و فرهنــگ ســازی کارهــای  ب
ــادآور  ــی نیــز توســط شــهرداری هــا انجــام شــده اســت ی خوب
ــار مصــرف  ــه ظــروف یکب ــه ب ــرای مــاه محــرم کمیــن ن شــد: ب
راه انــدازی شــده کــه امیدواریــم اثــرات مثبــت ایــن طــرح را در 
ــط زیســت  ــرکل حفاظــت محی دراز مــدت شــاهد باشــیم. مدی
اســتان همــدان در ادامــه صحبــت هایــش بــا اشــاره بــر اینکــه 
ــد  ــد و واح ــی دهن ــه م ــدرت ادام ــا ق ــات را ب ــان اقدام همچن
ــه ســال قبــل کمتــر مــی  ــده اســتان هــر ســال نســبت ب پاالین
شــود گفــت: خوشــبختانه در بیــن ادارات اســتان هــا رتبــه ســوم 
ــن رای  ــادی و همچنی ــی و اقتص ــاخص عموم ــم و در ش را داری
ــار در جشــنواره شــهید رجایــی توانســتیم در شــاخص  اولیــن ب

ــم و باعــث مباهــات اســت.  ــه بیاوری ــی رتب عموم
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مس

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بنــدر ماهشــهر گفــت: مدیــر یــک واحــد خدماتــی 
در بنــدر ماهشــهر بــه دلیــل آلودگــی خوریــات 
ــند(  ــده باش ــل ش ــکی داخ ــه خش ــه ب ــا ک ــاخه هایی از دری )ش
ــس  ــال حب ــک س ــه ی ــتان ب ــم دادس ــا حک ــه ب ــاک منطق و خ
تعزیــری محکــوم شــد. بــه گــزارش روز گذشــته ایرنــا از روابــط 
ــرج  ــتان، ای ــت خوزس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ عموم
ســلیمانی افــزود: بــا پیگیــری واحــد حقوقــی اداره و همــکاری 
ــی از واحــد  ــی )ره( یک ــام خمین ــدر ام ــی شــهر بن ــوزه قضای ح
ــات و  ــی خوری ــب آلودگ ــاب آن موج ــه پس ــی ک ــای خدمات ه
ــری  ــس تعزی ــال حب ــک س ــه ی ــود، ب ــده ب ــه ش ــاک منطق خ
محکــوم شــده اســت. محمــد جــواد اشــرفی مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت خوزســتان 25 مــرداد امســال در جمــع مدیــران 
صنایــع پتروشــیمی بندرامــام خمینــی )ره( گفتــه بــود: ســرازیر 
شــدن پســاب صنعتــی بــه خورموســی ایــن خــور را بــه میــزان 
بســیار باالیــی بــه جیــوه آلــوده کرده اســت. در شهرســتان 
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ــن  ــه همی ــویم و ب ــز ش ــش متمرک ــات وح ــه حی گون
ــای  ــط زیســت برنامه ه ــت محی ــازمان حفاظ ــور س منظ
متعــددی را بــرای حفاظــت از ایــن گونــه طراحــی کــرده 

اســت.
ــا بیــان اینکــه بایــد امنیــت زیســتگاه ها افزایــش  وی ب
ــدوده  ــار از مح ــزار هکت ــدود 250 ه ــد: ح ــد، می افزای یاب
ــوران را در  ــات وحــش خارت ــی و پناهــگاه حی ــارک مل پ
ســال گذشــته از وجــود دام هــا خالــی کردیــم و محــدوده 
بســیار وســیعی در ایــن منطقــه بــرای ایــن گونــه امــن 

شــد. بــه گفتــه ظهرابــی کریدور هــای حفاظتــی کــه 
باعــث تصــادف ایــن گونــه بــا خودرو هــا می شــد را نیــز 
ــی و  ــم راهنمای ــن عای ــم و همچنی ــی کردی ــس کش فن
رانندگــی، اطــاع رســانی و هشــداری را در ایــن منطقــه 
ــا اشــاره بــه  نصــب کردیــم. ایــن مقــام مســوول ابــی ب
ــی در مناطــق  ــات محیــط بان ــزات و امکان تقویــت تجهی
ســال گذشــته  می کنــد:  تصریــح  شــده  حفاظــت 
نزدیــک بــه 40 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تجهیــزات 
ــم کــه  ــی در سراســر کشــور اختصــاص دادی ــط بان محی

ــص  ــگ تخصی ــتگاه های یوزپلن ــه زیس ــی از آن ب بخش
داده شــد. بــه گفتــه ظهرابــی اعتبــار مربــوط بــه امنیــت و 
حفاظــت از یوزپلنگ هــای ایرانــی در ســال 9۶ حــدود 10 
میلیــارد تومــان افزایــش یافــت و قــرار اســت کــه ایــن 
اعتبــار بــرای حفاظــت و احیــای مراتــع و زیســتگاه های 

ایــن گونــه حیــات وحــش نیــز اختصــاص یابــد.

استفاده از روش های نوین لقاح مصنوعی
دامپزشــک پــارک پردیســان  نیــز روز گذشــته ضمــن 
اشــاره بــه آخریــن اقدامــات انجــام شــده بــرای 

بــاروری یوزپلنگ هــای پــارک پردیســان گفتــه اســت: 
 medical target( در حــال حاضــر قرار اســت از روش
ــود.  ــتفاده ش ــی اس ــری طبیع ــرای جفت گی train( ب
چنانچــه ایــن روش جــواب نــداد بــه ســراغ روش های 
ــه  ــور ک ــت. آن ط ــم رف ــی خواهی ــاح مصنوع ــر لق دیگ
ایمــان معماریــان بــه ایســنا گفتــه حــدود چنــد مــاه 
گذشــته روی دلبــر و کوشــکی -یوزپلنگ هــای پــارک 
ــی  ــا روش غیرتهاجم ــی ب ــاح مصنوع ــان- لق پردیس
ــه  ــود. ب ــز نب ــفانه موفقیت آمی ــه متاس ــد ک ــام ش انج
گفتــه وی لقــاح مصنوعــی غیرتهاجمــی تاکنــون 
ــت  ــچ وق ــا هی ــا انجــام شــده ام ــار در دنی ــن ب چندی
روی یوزپلنگ هــا جــواب نــداده اســت امــا چــون ایــن 
ــری  ــاح غیرمصنوعــی، ریســک بســیار کمت ــوع از لق ن
دارد، ترجیــح دادیــم کــه ایــن روش را یــک بــار 
امتحــان کنیــم. لقــاح مصنوعــی بــا روش غیرتهاجمــی 
ــپرم  ــت و در آن اس ــی اس ــری طبیع ــد جفت گی مانن
ــرار  ــاده ق ــدون جراحــی داخــل مجــرای تناســلی م ب
می گیــرد. دامپزشــک پــارک پردیســان بــا اشــاره بــه 
ــرای  ــری ب ــای دیگ ــر برنامه ه ــال حاض ــه در ح اینک
بــارور کــردن یوزهــای پردیســان داریــم، تصریــح 
می کنــد: تمــام ایــن برنامه هــا کامــا علمــی اســت و 
ــا کمــک متخصصــان خارجــی انجــام می شــود. مــا  ب
تاکنــون بــرای لقــاح مصنوعــی از روش هورمون تراپــی 
و بــرای جفت گیــری طبیعــی از عائــم رفتــاری یوزهــا 
اســتفاده می کردیــم تــا متوجــه شــویم کــه چــه 
ــه  ــرای جفت گیــری طبیعــی ب زمانــی بایــد آن هــا را ب
یکدیگــر معرفــی کنیــم امــا طبــق برنامه ریزی هــا 
  )medical target train( قــرار اســت کــه از روش
اســتفاده کنیــم. در ایــن روش می توانیــم یوزهــا را هــر 
روز معاینــه کنیــم و متوجــه شــویم کــه »دوره َفْحلــی« 
ــی  ــه زمان ــی چ ــت یعن ــی اس ــه موقع ــاده چ ــوز م ی
ــان  ــا از هم ــد و دقیق ــر باش ــوز ن ــرای ی ــد پذی می توان
دوره بــرای جفت گیــری طبیعــی اســتفاده کنیــم. 
ــت  ــاه اس ــیار کوت ــا بس ــی« در یوزپلنگ ه »دوره فحل
و اگــر آن را از دســت دهیــم امــکان جفت گیــری 
طبیعــی را از دســت خواهیــم داد. معماریــان در ادامــه 
پــارک  یوزپلنگ هــای  حاضــر  حــال  در  می گویــد: 
پردیســان -کوشــکی، دلبــر و ایــران- جــدا از یکدیگــر 
نگهــداری می شــوند چراکــه اگــر در کنــار هــم باشــند 
ــری  ــد و جفت گی ــادت کنن ــم ع ــه ه ــت ب ــن اس ممک
ــدا از  ــز ج ــت نی ــا در طبیع ــه یوزپلنگ ه ــد. چراک نکنن
یکدیگــر زندگــی و فقــط از روی عائــم و نشــانه ها بــا 

ــد. ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب یکدیگ

به گفته امید معماریان 
)دامپزشک پارک 

پردیسان(، در حال 
حاضر یوزپلنگ های 

پارک پردیسان - 
کوشکی، دلبر و ایران- 
جدا از یکدیگر نگهداری 
می شوند چراکه اگر در 
کنار هم باشند ممکن 

است به هم عادت 
کنند و جفت گیری 
نکنند. یوزپلنگ ها 

در طبیعت نیز جدا از 
یکدیگر زندگی و فقط از 

روی عالئم و نشانه ها 
با یکدیگر ارتباط برقرار 

می کنند.

توله گیری از یوز ایرانی به وسیله ذخیره گیاه طبیعی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: جمع آوری ذخایر ژنتیکی برای تکثیر یوز  ایرانی 

یکی از برنامه های این سازمان است

ــی  ــا و نسل کش ــا و رودخانه ه ــه دری ــاب ب ــه، ورود فاض زبال
پرنــدگان؛ تــا از محیــط زیســت در مازنــدران نامــی بــه میــان 
ــوع  ــه موض ــن س ــوی ای ــه س ــته ب ــا ناخواس ــد، ذهن ه می آی
ــدر  ــا آنق ــه آنه ــا ب ــه ی ــی ک ــد، موضوع های ــدا می کن ــوق پی س
پرداختــه شــده و از اصــل غافــل شــدند یــا توجهــی بــه 
ــدند. در  ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــه دس ــود و ب ــا نمی ش آنه
مازنــدران، در یــک نــگاه خوشــبینانه، محیــط زیســت بــه 
ــل شــده اســت و  ــط نیســت" تبدی ــه "محی ــف ب ــل مختل دالی
ــط  ــود مســئوالن محی ــه خ ــده، بلک ــه نگارن ــن موضــوع را ن ای

ــم  ــاز ه ــد و ب ــاد زدن ــا فری ــردم باره ــدگان و م زیســت، نماین
گــر از  کاری نمی شــود. بــه گــزارش ایســنا مازنــدران، شــاید ا
ــات  ــا در موضوع ــید دقیق ــئوالن بپرس ــی مس ــا حت ــردم و ی م
زیســت محیطــی چــه کاری انجــام می شــود پاســخ شــفافی 
ــل،  ــارت در آم ــوه عم ــا ک ــت تنه ــی اس ــا کاف ــود ام داده نش
ســایت زبالــه در فریدونکنــار، ســاحل آلــوده محمودآبــاد 
ســری بزنیــد و بــه تماشــای ورود شــیرآبه هــای خطرنــاک و 
آلــوده بــه رودخانه هــا و دریــا، اراضــی کشــاورزی و آب هــای 
زیرزمینــی بنشــینید. نسل کشــی پرنــدگان در فریدونکنــار 

ــد  ــت، صی ــده اس ــتی ها ش ــط زیس ــت محی ــه دس ــم مای ه
ــن،  ــکار جایگزی ــر راه ــن تفک ــا کمتری ــده در خ ــکار پرن و ش
از مســئوالن ایــن بخــش، نــاکام بــزرگ ســاخته و اگــر 
همــکاری نیروهــای محلــی و مــردم در ایــن زمینــه نبــود، نــه 
ــاهد  ــه ش ــد بلک ــت نمی آم ــه دس ــی ب ــت حداقل ــا موفقی تنه
ــی  ــیم، موضوع ــتیم باش ــز می توانس ــری نی ــکات عدیده ت مش
کــه بیشــتر بــه یــک موج ســواری رســانه ای شــباهت دارد تــا 
"خدمــت و عملکــرد". هــر چــه باشــد و هرچــه از محیــط 
زیســت مازنــدران بگوییــم، کــم اســت امــا بــه طــور قطــع بایــد 
گفــت دلیــل اصلــی عــدم توفیــق مســئوالن زیســت محیطــی 
ــائل و  ــه مس ــی ب ــا بدتوجه ــی و ی ــی توجه ــتان، ب ــن اس ای
برنامه ریــزی  و  برنامه نویســی  در  علمــی  شــخصیت های 
اســت هرچنــد نبایــد از مســیر انصــاف نیــز خــارج شــد 
نســبت  هنــوز  کــه  چــرا  ندانیــم  مقصــر  را  خودمــان  و 
بــه عــدم آلودگــی محیطــی کــه در آن زندگــی می کنیــم 
دبیــر  عابســی  عزیــر  نداریــم.  چندانــی  مســئولیت پذیری 
ــعه و  ــر توس ــاق فک ــماند ات ــت و پس ــط زیس ــروه محی کارگ
ــدران،  ــه مازن ــنا منطق ــا ایس ــو ب ــدران در گفت و گ ــی مازن تعال
معتقــد اســت مازنــدران در شــمال کشــور، بــه دلیــل سرســبز 
ــت.  ــی را دارا اس ــت محیط ــای زیس ــی مولفه ه ــودن، تمام ب
وی می گویــد: مازنــدران بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی، 
رودخانه هــای پرماهــی، جنــگل سرســبز و غیــره، مقصــد 
مســافران و در حــال حاضــر مهاجــران شــده اســت. عابســی 
ــافران و  ــش ورود مس ــد افزای ــل رون ــه دلی ــت ب ــد اس معتق
ــی  ــتان ط ــن اس ــت ای ــط زیس ــدران، محی ــه مازن ــران ب مهاج
ــر  ــکات دیگ ــده و مش ــوده ش ــیار آل ــته، بس ــال گذش 20 س

ــه  ــوع اضاف ــن موض ــه ای ــد ب ــاک را بای ــایش خ ــد فرس مانن
عمــران  مهندســی  دانشــكده  علمــی  هیئــت  عضــو  کــرد. 
ــل  ــه دلی ــد: ب ــی گوی ــل م ــیروانی باب ــی نوش ــگاه صنعت دانش
ــه  ــه ک ــوی زبال ــای دپ ــیرآبه محل ه ــراوان ورود ش ــم ف حج
ــد، موجــب شــده  ــرار دارن ــه و ســواحل ق در نزدیکــی رودخان
ــوند.  ــه رو ش ــد رو ب ــا تهدی ــزری ب ــان خ ــامت ماهی ــا س ت
وی معتقــد اســت آب دریــا بــه دلیــل ورود شــیرابه های 
ــده  ــی ش ــار آلودگ ــره دچ ــاورزی و غی ــی، کش ــی، صنعت خانگ
ــای  ــن آب ه ــنا نیســت، همچنی ــرای ش ــبی ب و فضــای مناس
زیرزمینــی مازنــدران نیــز پــر از نیتــرات اســت و ســاحل هــای 
مازنــدران هــر بــار زبالــه بــاال مــی آورد. عابســی در ادامــه بــا 
ــان را  ــان سرش ــئوالن چن ــی مس ــه برخ ــف از اینک ــراز تاس اب
ــدارد  ــگار هیــچ مشــکلی وجــود ن زیــر بــرف مــی کننــد کــه ان
ــده ای  ــرای ع ــدی ب ــع درآم ــتی منب ــط زیس ــث محی و مباح
ــوزی  ــش س ــوع آت ــه موض ــت، ب ــده اس ــا ش ــن وانفس در ای
ــی دارد:  ــر جالب ــد و تعبی ــی کن ــاره م ــازون اش ــای آم جنگل ه
"مدتــی اســت عــزاداری محیــط زیســت آغــاز شــده اســت". 
ایــن  موضــوع محیــط زیســت در مازنــدران و گایه هــای 
ــی  ــود، عابس ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــه همی ــگاه ب ــتاد دانش اس
معتقــد اســت: فلــزات ســنگین تــا یــک میلیــون ســال دیگــر 
هــم در آب خواهنــد مانــد و دو هــزار ســال آینــده بــرای 
ــری  ــچ تغیی ــد هی ــن ش ــاک دف ــه در خ ــی ک ــتیک های پاس
حاصــل نخواهــد شــد. وی بــه راهکارهــای اساســی رفــع ایــن 
 2019 معضــل هــم اشــاره می کنــد و می گویــد: در ســال 
ــه  ــه ب ــتگاه ها، نام ــیاری از دس ــا در بس ــم ام ــی می کنی زندگ

ــود. ــه می ش ــتی مکاتب ــورت دس ص

محیط زیست مازندران؛ آلوده تر از همیشه

رییــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت گلســتان گفــت: تولــه خــرس قهــوه ای کــه روز گذشــته 
/پنجشــنبه/ در منطقــه ریــگ چشــمه دهنــه محمدآبــاد از توابــع 
شهرســتان علــی آبــاد کتــول بــا حالــت نیمــه جــان رو بــه مــرگ 
ــدازی  ــی از تیران ــق ناش ــای عمی ــم ه ــر زخ ــر اث ــد، ب ــف ش کش
شــکارچی یــا شــکارچیان مــرده اســت. محمــود شــکیبا جمعــه 
شــب در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: عکســبرداری از 
الشــه ایــن خــرس نشــان داد کــه یــک عــدد فشــنگ چهارپــاره 
ســاچمه ای در پــای حیــوان رخنــه کــرده و باعــث شکســتگی در 
حــد متاشــی شــدن و بــه دنبــال آن خــون ریــزی شــدید شــده 
اســت. وی بیــان داشــت: پــس از تشــریح الشــه خــرس قهــوه 
ای مشــخص شــد یــک فشــنگ چهارپــاره در پــای دیگــر حیــوان 
و یــک فشــنگ از همیــن مــدل نیــز در جــای دیگــر بــدن وجــود 
دارد. وی افــزود: ایــن تولــه خــرس قهــوه ای قبــل از تلــف شــدن 
ــای  ــره ه ــان داد حش ــر نش ــرا تصاوی ــیده زی ــادی کش ــر زی زج
زیــادی در اطــراف شکســتگی پایــش بــوده کــه مقاومــت حیــوان 
در برابــر آنهــا جــواب نــداده و بــا وجــود دو تیــر دیگــر در بدنــش 
و پــس از درد نســبتا طوالنــی تلــف شــد. بــه گــزارش ایرنــا ایــن 
دومیــن خــرس مصــدوم طــی دو هفتــه اخیر در اســتان گلســتان 
اســت چراکــه اواخــر مــرداد مــاه گذشــته نیــز یــک قــاده خــرس 
ــال  ــارت گــرگان مشــاهده شــد کــه پــس از انتق در روســتای زی
بــه تهــران بــرای ســیر مراحــل درمانــی تلــف شــد. خــرس قهــوه 
ــران  ــن گوشــتخوار ای ــام علمــی Ursusaretus بزرگتری ــا ن ای ب
اســت کــه وزن آن تــا 500 کیلوگــرم هــم مــی رســد و غالبــأ شــب 
زی اســت. خــرس قهــوه ای از جملــه پســتانداران بــزرگ جثــه 
ای اســت کــه بدلیــل تخریــب زیســتگاه و حتــی شــکار غیرمجــاز 
و اعتقــادات خرافــی جهــت اســتفاده دارویــی از اعضــاء بــدن در 

ردیــف گونــه هــای حمایت شــده بــه شــمار مــی رود.

رییس اداره کل حفاظت 
محیط زیست گلستان:

علت مرگ خرس قهوه ای 
در گلستان اعالم شد

خبر
دستگیری ۷ متخلف محیط زیست 

در چهارمحال وبختیاری
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال 
از دســتگیری 7 متخلــف زیســت  بختیــاری  و 
محیطــی در منطقــه حفاظــت شــده هلن شهرســتان 
کیــار خبــر داد. بــه گــزارش ایرنــا، شــهرام احمــدی 
بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: در عملیــات هــای جداگانــه توســط یــگان حفاظــت 
ــان زیســت محیطــی،  ــا متخلف ــه ب ــط زیســت اســتان در راســتای مقابل محی
ــف ایجــاد  ــر متخل ــی، 2 نف ــه و حمــل غیرمجــاز چــوب جنگل ــف تهی 3 متخل
کــوره زغــال، یــک نفــر متخلــف شــروع بــه شــکار و یــک نفــر متخلــف صیــد 

ــار دســتگیر شــدند. ــه ماهــی در شهرســتان کی غیرمجــاز 15 قطع

کشف 2 الشه میش در دامغان
رئیــس محیــط زیســت دامغــان از دســتگیری یــک 
ــاج  ــع شــهر دیب شــکارچی در منطقــه الرکــوه از تواب
دامغــان خبــر داد و گفــت: دو الشــه میــش وحشــی 
از ایــن شــکارچی کشــف و ضبــط شــد. علــی آذرپور 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، ضمــن تائیــد خبــر کشــف یــک شــکار غیــر مجــاز 
در الرکــوه دامغــان، تاکیــد کــرد: مامــوران محیــط زیســت در پــی رد زنــی یــک 
ــد  ــدام کردن ــتگیری وی اق ــه دس ــبت ب ــر، نس ــه فوق الذک ــکارچی در منطق ش
ــد. وی   ــف ش ــی کش ــش وحش ــه می ــکارچی دو الش ــن ش ــت از ای و در نهای
افــزود: ایــن متخلــف بــه همــراه یــک قبضــه ســاح شــکاری و ســایر ادوات و 

همچنیــن دو الشــه میــش وحشــی تحویــل مقامــات قضایــی شــد.

دستگیری شکارچی غیرمجاز
ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
جلفــا گفــت: شــکارچی غیرمجــازی کــه اقــدام بــه 
ــرده  شــکار غیرمجــاز یــک راس میــش وحشــی ک
بــود، توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان جلفــا دســتگیر شــد. بــه گــزارش ایســنا، منطقــه آذربایجــان 
شــرقی،  جــواد اصانــی بــا اعــام ایــن خبــر، گفــت: یــک شــکارچی غیرمجــاز 
کــه در پناهــگاه حیــات وحــش کیامکــی اقــدام بــه شــکار غیرمجــاز کــرده بــود، 
ــزود: از  ــا دســتگیر شــد. وی اف ــط زیســت جلف ــگان حفاظــت محی توســط ی
ایــن متخلــف الشــه ی یــک راس میــش وحشــی ، یــک قبضــه ســاح شــکاری 
غیرمجــاز و ســایر ادوات شــکار کشــف و ضبــط و متخلــف بــا تشــکیل پرونــده 

ــی تحویــل داده شــد. ــه مقامــات قضائ ب

متخلفان

حیوانات

شکارچیان

دستگیری عامل شکار یک راس بز کوهی در بهبهان
رییس اداره محیط زیست شهرستان بهبهان از شناسایی و دستگیری عامل شکار یک راس بز کوهی در این 

شهرستان خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرخ شیرعلی افزود: با توجه به مدارک به دست آمده و با 
شکایت اداره محیط زیست بهبهان پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل و با دستور دادستان شهرستان 

مراحل قانونی طی شد که متهم به پرداخت 9 میلیون ریال جزای نقدی و 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.

رنا
 ای

س:
عک

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بــوکان گفــت: 15 هــزار 
و ۶00 کیلوگــرم چــوب قاچــاق بــا تــاش حامیــان محیــط زیســت 
ــتان کشــف و  ــن شهرس ــی در ای ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ و ی
ــن  ــزود: ای ــی اف ــا، ســیامک صدق ــزارش ایرن ــه گ ــط شــد. ب ضب
محمولــه کــه شــامل چــوب زراعــی چنــار اســت، روز گذشــته بــه 
دلیــل نداشــتن مجــوز حمــل چــوب، در ایســت بازرســی ورودی 
ــه  ــا هرگون ــه ب ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــف ش ــوکان توقی ــقز - ب س
قطــع درختــان در عرصه هــای منابــع طبیعــی بــه شــدت برخــورد 
می شــود، اظهــار کــرد: حمــل و نقــل محموله هــای چــوب، بایــد 
دارای مجــوز اداره منابــع طبیعــی بــوده و حمــل آن بــدون مجــوز 
ایــن اداره کاالی قاچــاق محســوب می شــود. وی ادامــه داد: 
بــرای قطــع درختــان باغــی و ســایر درختانــی کــه در زمین هــای 
زراعــی قــرار دارنــد، دریافــت مجوز قطــع از جهادکشــاورزی و اداره 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری الزامــی اســت. رییــس اداره منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری بــوکان ارزش ایــن محمولــه توقیــف شــده 
ــاط  ــن ارتب ــزود: در ای ــرد و اف ــرآورد ک ــال ب ــون ری را 450 میلی
یــک نفــر دســتگیر و یــک دســتگاه کامیــون بــاری نیــز توقیــف 
شــد. »صدقــی« اضافــه کــرد: طبــق مــاده 48 قانــون حفاظــت و 
بهره بــرداری از جنگل هــا، حمــل چــوب،  هیــزم و زغــال حاصــل 
ــه اســتثنای داخــل  از درختــان جنگلــی در تمــام نقــاط کشــور ب
ــی  ــازمان جنگل بان ــل از س ــه حم ــل پروان ــدون تحصی ــهرها ب ش
ــرداری  ــه بهره ب ــد پروان ــب، فاق ــه مرتک ــت و چنانچ ــوع اس ممن
و  مــردم  از  وی  می شــود.  مجــازات  قانــون  طبــق  باشــد، 
دوســتداران طبیعــت خواســت تــا در صــورت مشــاهده تخریــب 
ــه فرآورده هــای جنگلــی توســط  ــع طبیعــی و قاچــاق هرگون مناب
ــت  ــگان حفاظ ــه ی ــب را ب ــب مرات ــودجو و فرصت طل ــراد س اف
منابــع طبیعــی اطــاع دهنــد.  در بــوکان 132 هــزار هکتــار مرتــع 

وجــود دارد کــه 30 هــزار هکتــار آن مراتــع درجــه یــک اســت.

رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری بوکان:

بیش از 15 ُتن چوب قاچاق 
در بوکان کشف شد

سنا
 ای

س:
عک

الن
وو

محکومیت مدیر متخلف محیط زیست ماهشهرمس
 به یک سال حبس

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بنــدر ماهشــهر گفــت: مدیــر یــک واحــد خدماتــی 
در بنــدر ماهشــهر بــه دلیــل آلودگــی خوریــات 
ــند(  ــده باش ــل ش ــکی داخ ــه خش ــه ب ــا ک ــاخه هایی از دری )ش
ــس  ــال حب ــک س ــه ی ــتان ب ــم دادس ــا حک ــه ب ــاک منطق و خ
تعزیــری محکــوم شــد. بــه گــزارش روز گذشــته ایرنــا از روابــط 
ــرج  ــتان، ای ــت خوزس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ عموم
ســلیمانی افــزود: بــا پیگیــری واحــد حقوقــی اداره و همــکاری 
ــی از واحــد  ــی )ره( یک ــام خمین ــدر ام ــی شــهر بن ــوزه قضای ح
ــات و  ــی خوری ــب آلودگ ــاب آن موج ــه پس ــی ک ــای خدمات ه
ــری  ــس تعزی ــال حب ــک س ــه ی ــود، ب ــده ب ــه ش ــاک منطق خ
محکــوم شــده اســت. محمــد جــواد اشــرفی مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت خوزســتان 25 مــرداد امســال در جمــع مدیــران 
صنایــع پتروشــیمی بندرامــام خمینــی )ره( گفتــه بــود: ســرازیر 
شــدن پســاب صنعتــی بــه خورموســی ایــن خــور را بــه میــزان 
بســیار باالیــی بــه جیــوه آلــوده کرده اســت. در شهرســتان 

ماهشــهر صنایعــی وجــود دارد کــه ســال هاســت آلودگــی را بــه 
صــورت مســتقیم از طریــق هــوا و بــه طــور غیرمســتقیم از طریق 
تخلیــه پســاب بســیار آلــوده و گــردش آن از طریــق آبزیــان بــه 
ــه وی باعــث تاســف اســت  ــه گفت ــد. ب ــردم مــی دهن خــورد م
ــد خورموســی از لحــاظ  کــه ســازمان محیــط زیســت اعــام کن
ــل  ــن حاص ــت و ای ــه دنیاس ــن نقط ــوده تری ــوه آل ــی جی آلودگ
فعالیــت صنایــع پتروشــیمی اســت. خــور موســی شــاخه 
مثلــث  شــکلی در منتهــی الیــه شــمال غربــی خلیــج فــارس، در 
ماهشــهر اســت. گفتنــی اســت بنــدر ماهَشــهر شــهری اســت کــه 
در جنــوب اســتان خوزســتان کشــور ایــران بــا طــول جغرافیایــی 
ــی 30 درجــه و 33  ــرض جغرافیای ــه و ع 49 درجــه و 13 دقیق
دقیقــه واقــع شده اســت. شــهر ماهشــهر، مرکــز شهرســتان بنــدر 
ــدود 3  ــا ح ــطح دری ــهر از س ــن ش ــاع ای ــت. ارتف ــهر اس ماهش
ــی شــامل دو بخــش می باشــد،  ــر می باشــد. ماهشــهر کنون مت
ــدر  ــٔه صنعتــی. بن ــه ناحی ــم و دیگــری موســوم ب ماهشــهر قدی

ــار اســت. ماهشــهر دارای مســاحت 2713 هکت

ه ها
گردشگری آشوراده خطری گون

برای قلمرو زیستی فوک خزری
ــا انتقــاد  مســئول مرکــز حفاظــت فــوک خــزری ب
ــا  از موافقــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده گفــت: ایــن طــرح 
قلمــرو زیســتی فــوک خــزری را در معــرض آســیب های 
جــدی قــرار می دهــد کــه ایــن امــر بــر خــاف مفــاد کنوانســیون 
حفاظــت از گونه هــای وحشــی مهاجــر اســت. بــه دنبــال 
ــا اجــرای طــرح  ــط زیســت ب موافقــت ســازمان حفاظــت محی
ــا  ــو ب ــیرازی در گفت وگ ــاد ش ــر صی ــوراده، امی ــگری آش گردش
ــگری  ــروژه گردش ــرای پ ــی اج ــرات منف ــه اث ــبت ب ــنا نس ایس
ــت: در  ــدار داد و گف ــتان هش ــتان گلس ــوراده اس ــره آش در جزی
ــای  ــوان قلمروه ــه عن ــه ب ــم ک ــه داری ــران دو نقط ــواحل ای س
اصلــی فــوک خــزری شــناخته می شــود؛ یکــی آشــوراده و 
میانکالــه و دیگــری بوجــاق در اســتان گیــان اســت البتــه 
ــه آب هــای  ــل نزدیکــی ب ــه دلی ــه و آشــوراده ب ســواحل میانکال
ترکمنســتان مهم تریــن زیســتگاه فــوک خــزری بــه شــمار 
می آیــد چــون ایــن بخــش از ســواحل ترکمنســتان خالــی 

ــود  ــا را در خ ــه فوک ه ــل توج ــت قاب ــت و جمعی ــکنه اس از س
جــای داده اســت کــه در ســواحل میانکالــه و آشــوراده نیــز تــردد 
ــه  ــک گون ــزری ی ــوک خ ــه ف ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب می کنن
ارشــمند در معــرض خطــر انقــراض اســت و کشــورها بــر اســاس 
ــه  ــه حفاظــت از ایــن گون کنوانســیون های بین المللــی متعهــد ب
ــزری  ــوک خ ــرد: ف ــح ک ــتند، تصری ــتی آن هس ــرو زیس و قلم
در لیســت ســرخ IUCN )اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از 
طبیعــت( قــرار دارد. از ســوی دیگــر دو ســال پیــش بــا پیشــنهاد 
ــادی در مــورد حفاظــت از فــوک  ــران، مف ــوری اســامی ای جمه
ــه کنوانســیون CMS )حفاظــت از گونه هــای وحشــی  خــزری ب
ــر مبنــای آن بایــد کشــورها  مهاجــر( اضافــه شــده اســت کــه ب
در حــوزه حفاظــت از فــوک خــزری و زیســتگاه های ایــن 
گونــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. وی بــا بیــان اینکــه طــرح 
گردشــگری آشــوراده آســیب جــدی بــه زیســتگاه  فــوک خــزری 
وارد می کنــد، گفــت: اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده مغایــر 
ــت. ــر اس ــی مهاج ــای وحش ــت از گونه ه ــیون حفاظ ــاد کنواس مف
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بــا توجــه بــه بررســیهای بعمــل آمــده 
مزبــور  ســازمان  کارشناســان  توســط  
فعالیتهــای زیردرطــی هفتــه گذشــته انجــام 

شد
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری 
ــه بازدیــد و بررســی  ــا توجــه ب اسامشــهر ب
ــزوم  ــل و ل ــل ونق ــوزه حم ــان ح کارشناس
ــی و  ــده راهنمای ــم هشــدار دهن نصــب عائ
رانندگــی  بجهــت امنیــت جــان عابــران 
ــدگان  ــرای رانن ــی ب ــاده وخطــرات احتمال پی

،مــوارد مشــروح ذیــل توســط ســازمان 
مهندســی حمــل ونقــل وترافیــک شــهرداری 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــته ب ــد روز گذش ــی چن ط

رسیده است.
*رنــگ آمیــزی ســرعتگیرهای بلــوار برنــده 

سیفی و خیابان باهنر شهرک قائمیه  
بلــوار  گاردریــل  بازســازی  و  *تعمیــر 

کمربندی الغدیر و آیت اله سعیدی 
ــاغ  *نصــب ســازه دروازه ای دوربرگــردان ب

فیض و امام موسی کاظم)ع(

بخشی از عملکرد سازمان مدیریت و 
مهندسی شبکه حمل و نقل اسالمشهر

سودوکو شماره 1534

پاسخ سودوکو شماره 1533

فقی ا
1- شــهری در استان آذربایجان 

شرقی-ســوراخ های ریز خانه زنبور

2- شــهری در قاره اروپا-ازآالت 

موسیقی

3- مخفف شــاه-صدمترمربع-نعمت 

زمین الهی-ابرنزدیک 

4- از انواع نان -نوعی زغال ســنگ-

بلند زبان-صدای  گرفتگی 

5- از شــاگردان ممتاز امام 

جعفرصادق که نام مســتعار او بهلول 

است

۶- اشاره به دور-هادی-غذای 

ساده-صندوقچه

7- مردود-اتصال-واحد سطح

8- نام مبارک مادر پیامبر اســام-ماه

9- به دنیا آوردن-شادابی-باالبر 

ماشین

10- عامــت مفعولی-گمان-چارقد-تا

11- مســجدی واقع در نطنز

12- جمع رای-گرم-بزرگترین 

موجود آبزی

13- مرطوب-خالص-حرف پوست 

کنده-زاییدن

14- جای نان-برپا

15- از وسایل چای خوری-تجزیه 

وتحلیل.

عمودی 
1-مرکــز گیان-مایع حیات-به اهل 

کرمان گویند

2-سهل-روستایی در مازندران

3-بعضی وقت ها انســان را می گیرد-

سرماخوردگی-کد-مکان-  ازعایم 

چاشنی ساالد

4-ساختمان-ســیخ کباب-از شهرهای 

استان یزد

5-نام کوهی که ارتفاعش4075 

متراســت-عمل انجام گرفته-حرف 

صریح

۶-به یزد نرسیده-قدیم-زواج-

عامت جمع

7-کشور عربی-باالی زانو

8-نوعی ســاندویچ سرد-کوهی در 

مرز ترکیه

9-شهرشمال ایران-امتداد دادن

قند-آسمان- 10-انس گرفتن-برادر 

مروارید

11-حرف ندا-توتر-رحل کامل نشــده-

جوانمرد

12-کلید الکترونیکی-میوه بهشــتی-

از نامهای پسرانه

13-پول ژاپن-مادرعرب-خاک نرم-

خوشبو ضمیرغایب-گل 

14-از انواع پارک-نانوا

اصلی- 15-شهرهمدان-از حافظه 

کرنیست.

جدول شماره 1534

 پیام
استان ها

کسب عنوان برتر شرکت گاز استان ایالم در جشنواره شهید رجایی
شرکت گاز استان ایام در جشنواره شهید رجایی سال 98 که با حضور دکتر امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، استاندار ایام و 
مدیران دستگاههای اجرایی استان در هفته دولت برگزار گردید، بعنوان شرکت برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری 
معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره شد.مهندس سلیمانی دشتکی استاندار ایام در این لوح از خدمات عباس 
شمس اللهی مدیرعامل و کارکنان تاشگر مجموعه در راستای خدمت به شهروندان و اعتدالگرایی و قانون مداری تقدیر بعمل آورد.

اسـتادکاظمی رویکـرد سـازمان در طـول  *جنـاب 
یکسـال گذشـته در جهـت تقویـت ، بهبـود رونـد  و 
نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل درون شـهری چه بوده  

است ؟
متاسـفانه نـاوگان اتوبوسـرانی کرج وضعیـت چندان 
مطلوبـی نـدارد بـر اسـاس پارامترهای تعریف شـده 
بـرای عمـر اتوبوس هـا تقریبا می توان گفـت ناوگان 
شـهر کرج صد درصد فرسـوده به شـمار می آید . در 
بخش تاکسـیرانی نیز تقریبا شـصت درصد تاکسـی 
هـای موجـود عمـر بـاالی ده سـال دارنـد و فرسـوده 
محسـوب میشـوند . اسـتاد کاظمـی در جـواب ایـن 
پرسـش گفـت : کارهایـی که ما انجـام داده ایم در دو 
بخش بوده اسـت یکی مربوط به نوسـازی و دیگری 
بازسـازی آنها می باشد خوشـبختانه با اعتباری که از 
سـوی شـورا اختصـاص یافـت اواخـر سـال گذشـته 

حـدود سـی دسـتگاه اتوبـوس بـا اعتبـاری بالـغ بـر 
چهـل و هشـت میلیارد تومان وارد سیسـتم شـده و 
اکنـون هم از آنها بهره برداری میشـود که با اسـتقبال 
خوبی نیز از سـوی شـهروندان مواجه شـده  وموجب 
افزایـش مسـافر گردیـده اسـت در حـال حاضـر نیز 
پیگیـر عقد قـرارداد جدید برای وارد کـردن اتوبوس با 
کارخانه سـازنده هسـتیم ولی با توجه به محدودیت 
مالـی گزینـه چندانـی بـرای انتخـاب نـوع اتوبـوس 
نـداری و بایـد بـا حداقـل هـا اتوبوس های مناسـبی 
انتخـاب کنیـم در جهـت بازسـازی نیـز مذاکراتـی با 
شـرکت های مختلـف از جمله با ایران خـودرو دیزل 
کـه قـرارداد آن تقریبـا نهایـی شـده تـا مـا بتوانیـم 
چندیـن دسـتگاه اتوبـوس خـود را بـرای بحـث بـاز 

سازی به آنجا ارسال کنیم .
البتـه ناگفتـه نمانـد که پـس از بازسـازی اتوبوس ها 

هماننـد یک اتوبوس صفر خواهند شـد که امیدواریم 
بتوانیـم حداقـل چند دسـتگاه از آنهـا را بـرای برنامه 
هـای اسـتقبال از مهـر روانه نـاوگان اتوبوسـرانی کرج 

نماییم .
*چنـد دسـتگاه اتوبوس فرسـوده وجـود دارد و چند 

دستگاه اتوبوس جدید اضافه خواهد شد ؟
ناوگان ما کا احتیاج به بازسـازی کامل دارد و قرارداد 
نـاوگان بخـش خصوصـی هـم تقریبـا رو بـه اتمـام 
اسـت و بـاز هـم در حـال رایزنـی بـا شـورای شـهر 
را در اختیـار بخـش  بتوانیـم مبلغـی  تـا  هسـتیم 
خصوصـی قـرار دهیم تـا اتوبوسـهای خـود را بتوانند 
بازسـازی و سـپس با تعهـد خدمت آنهـا را در چرخه 

ناوگان اتوبوسرانی کرج به حرکت مجدد درآورند .
* آقـای اسـتاد کاظمی بـا توجه به بحـران اقتصادی 
شـهرداریها به نظر شما مشـارکت بخش خصوصی در 

خرید اتوبوس نمیتواند گره گشای مشکات باشد ؟
اسـتارت اسـتفاده از توان بخش خصوصی از سال 81 
زده شـده ولـی بـه دلیـل هزینـه سـنگین خریـد 
اتوبـوس فعـا بـرای پیمانـکار بخـش خصوصـی به 
میلیـارد  چندیـن  بـا  اتوبـوس  نیسـت کـه  صرفـه 
خریـداری کننـد و بـا کرایه هـای انـدک بخواهند پول 
اتوبـوس هـا را درآورده و دنبال سـود دهی نیز باشـند 
رییـس سـازمان افـزود از ایـن رو در شـرایط فعلی و 
گرانـی اتوبـوس نـه تنها در کرج بلکه در کل کشـور در 
بخـش خصوصـی ماننـد گذشـته آنطـور کـه بایـد و 
شـاید مشـارکت نمـی کنـد و خـود سـازمان بایـد بـا 
بازسـازی اتوبـوس هـا گـره گشـای مشـکات حمل 
ونقـل درون شـهری باشـد . متاسـفانه دولـت هم از 
سـال 90 هیچ اتوبوسـی به ما نداده اسـت و از سـال 
94 نیـز یارانـه قطـع گردیـده و فقـط دریافتـی مـا از 
دولـت مبلـغ خیلـی ناچیـز تحت عنـوان رایانـه بلیط 
بـوده اسـت کـه بایـد عمـا بگویم رها شـده اسـت و 
توانایی شـهرداری نیز محدود میباشـد و باید در حوزه 

های دیگر هزینه و کار انجام دهد .
*چـه تعـداد تاکسـی در سـطح شـهر وجـود دارد که 

مسافران را جابه جا میکنند ؟
ما دوازده هزار و پانصد تاکسـی در سـطح شـهر داریم 
کـه هفـت هـزار و هفتصـد تا از تاکسـی هـا در صد و 
پانـزده خط فعالیت میکننـد و مابقی آنها نیز بصورت 
گـردش اقـدام بـه حمـل مسـافر میکننـد رییـس 
سـازمان حمل و  نقل و بار مسـافر در رابطه با تاکسی 
هـای فرسـوده و نوسـازی آنها چنین عنوان داشـت : 
بحـث نوسـازی تاکسـی هـا کا بـه اعتبـارات دولتی 
مربوط اسـت یعنی تاکسـی فرسـوده را دولت قیمت 
گـذاری مـی کند و پس از طی مراحل اداری تاکسـی 
بـه مراکـز اسـقاط خـودرو مراجعـه و پـس از آن بـه 
اقـدام  هـای گوناگـون  روش  بـه  خـودرو  دریافـت 
مینمایند تا سـال 9۶ تسـهیات به رانندگان تاکسـی 
در جهـت خریـد تاکسـی جدیـد داده مـی شـد کـه 

متاسفانه آن هم اکنون پرداخت نمیشود .
*آیـا ایـن سـازمان برنامـه ای بـرای بهسـازی و یـا 

احداث پارک سوار جدید خواهد داشت ؟
برنامـه ای بـرای احـداث پارک سـوار جدید نخواهیم 
داشـت امـا بـرای مرمـت ، بهسـازی و ترمیـم پـارک 
ترمینـال  در  خصوصـی  بـه  را  اقداماتـی  سـوارها 

شـهیدکانتری انجـام داده ایـم .در بحـث سـایبانها، 
سرویسـهای بهداشتی ،و مسائل دیگر قطعا اقدامات 

مفیدی انجام خواهیم داد. 
*بـرای پیشـبرد هرچـه بهتـر اهـداف ایـن سـازمان 
بـزرگ خواسـته شـما از دسـت انـدرکاران امـر بـه 

خصوص اعضای شورا چیست ؟
واگـذار شـده  بنـده  بـه  مسـئولیت  ایـن  زمانـی  از 
خوشـبختانه حمایتهـای خوبـی از سـوی شـهردار، 
اعضـای شـورا و نماینـدگان مجلس صـورت پذیرفته 
اسـت کـه جـا دارد از آنهـا تشـکر کنـم و بـا توجـه به 
تـوان محـدود شـهرداری آقـای کمالـی زاده بـا تمـام 
توانـن حامی این سـازمان بوده اسـت ولی اسـتاندار 
محتـرم و نمایندگان محترم با رایزنی خود می توانند 
اعتبـارات ملـی را جذب کنند و آن اعتبارات می توانند 
کمک شـایانی به سـازمان حمل و نقل و بار مسـافر 
شـهرداری کرج باشـد. در پایان جا دارد از شـهروندان 
محتـرم به خاطـر معطلـی در ایسـتگاههای اتوبوس 
عـذر خواهـی نماییم امـا برنامه های مختلفـی برای 
ناوگان اتوبوسـرانی در خصوص نوسـازی و بازسـازی 

داریم که قطعا مورد رضایت آنها قرار خواهد گرفت 

رییس سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری کرج:

بازسازی اتوبوس ها را در دستور کار قرار داده ایم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکی که برابر اراء هیاتهای حـل اختاف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلباف که 
ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابق قانون مذکور تجويز گرديده اسـت به ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلی وبخش 

و محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالک واقـع در بخش 27 کرمان بشـرح ذيل
1-پاک3فرعی از 1185 - اصلی بخش 27 کرمان مالک آقای عباس نقيب پور فرزند قاسـم به شـماره شناسـنامه 
58۶5 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1317/53 متـر مربـع واقع در گلبـاف خیابان 

ولیعصرکوچه شـماره 14 جنب مسـجد سـجادیه خریداری از مالک رسـمی محمود چوچونی ومحمد عاقلی
2-  پـاک 2فرعـی از 2470-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـی خانـم زهـرا مهـدی زاده فرزنـد فتـح هللا بـه شـماره 
شناسـنامه189 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بر بـاغ بـه مسـاحت 13۶۶/25 متر مربع 
واقـع در گلبـاف خیابـان جمهوری انتهـای کوچه اتحاديه خریـداری از مالک رسـمی محمدوفاطمة ومعصومه وفتح 

هللا همگـی مهدیزاده
3 پـاک 5فرعـی از2575- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک آقـای محمـود عبدالهـی فرزنـد حسـن بـه شـماره 
شناسـنامه8 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 328/8 متـر مربع واقـع در گلباف خیابان 
شـهید دسـتغیب باالتر از مسـجد امام حسـن عسـکری )ع( خریداری از مالک رسمی حسین کمالی گوکی- لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضي اعتراضی داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماینـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول :، 98/۶/10- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/۶/25
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک گلباف م.الف 814

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره1398۶0319014001077 -98/03/12 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای اکبـر افشـاری پورفرزنـد نعمت اله بشـماره شناسـنامه 828صـادره ازبم درششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی 
بـه مسـاحت15438 مترمربـع پـاک - فرعـی از4- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک - فرعی از4- اصلـی قطعه یک واقع 
دراراضـی زاویـه دشـتکوچ جیرفـت بخـش45 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقایان اکبر افشـاری پور ومهدی رئیسـی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/10- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۶/24
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :179

آگهی
 پرونـده کاسـه 9809983415300430 ایـن شـعبه آقـای ناصـر گنجـی گوهـری فرزند حسـین از جهـت اتهـام رانندگی بدون 
پروانـه رسـمی موضـوع گزارشـمامورین تحـت تعقیـب قرار گرفته اسـت با عنایت بـه مجهول المکان بـودن متهـم و در اجرای 
مقـررات 174 قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری در امـور کیفری به نامبـرده اباغ می گـردد تا ظرف مهلت یک ماه پس از انتشـار 
ایـن آگهـی در شـعبه سـوم دادیـار دادسـرای عمومـی و انقاب کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمن حاضر شـوید نتیجه عـدم حضور صدور قـرار غیابی 

دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب کرمان - سینا بنی اسدی م.الف 366و اتخـاذ تصمیم قانونی می باشـد 
آگهی مزایده مال غیر منقول 

دادگســتری  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
ــوص  ــر دارد در خص ــت در نظ ــتان جیرف شهرس
پرونــده اجرائــی کاســه 980448لــه: اقــای 
یــدهللا طاهــری علیــه آقــای محمــد مهــدی 
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــه وج ــید دایربرمطالب پورجمش
ــع  ــاحت 225مترمرب ــه مس ــه 58ب ــماره قطع ــه ش ــن ب زمی
ــماره  ــه ش ــه قطع ــر ب ــول 10 مت ــماال بط ــه ش ــدود اربع ــا ح ب
ــا  ــماره 59 جنوب ــه ش ــه قطع ــر ب ــول 22/5مت ــرقا بط 48 ش
بطــول 10 متــر بــه کوچــه 10 متــری وغربــا بطــول 22/5متربــه 
 8/450/000 مربــع  متــر  قــرار هــر  از  قطعــه شــماره 57 
ثبتــی 70۶  پــاک  از  بــه مبلغ1/901/250/000ریــال  ریــال 
ــر اعظــم  ــوار پیامب ــه آدرس جیرفــت -بل ــی بخــش 45ب اصل
روبــروی ســیلو )شــهرک الهیــه ( کــه طــی قــرار داد واگــذاری 
ــان  ــط کارشناس ــه توس ــکونی ک ــری مس ــا کارب ــهرداری ب ش
ــده  ــی گردی ــر ارزیاب ــوق الذك ــغ ف ــا مبل رســمی دادگســتری ب

بفــروش برســاند. جلســه مزایــده در  از طریــق مزایــده 
مــورخ 1398/0۶/31راس ســاعت 9صبــح بــا حضــور نماینــده 
ــردد،  ــزار میگ ــی برگ دادســرا در محــل اجــرای احــکام حقوق
ــا اجــرای  ــی ب ــن هماهنگ ــل ضم ــان در صــورت تمای متقاضی
احــکام حقوقــی 5 روز قبــل از تاریــخ مزایــده مــی تواننــد از 
ملــک هــا بازدیــد و در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مزایــده 
ــه  ــروش پای ــل قیمــت ف ــغ پیشــنهادی )حداق 10 درصــد مبل
ــپرده  ــاب س ــه حس ــود را ب ــد( خ ــی باش ــده م ــی ش ارزیاب
واریــز  ملــی  بانــک  نــزد   2171293839004 دادگســتری 
وقبــض آن را بــه همــراه پیشــنهاد کتبــی در پاکــت در بســته 
ــرا  ــن اج ــل ای ــده تحوی ــه مزای ــزاری جلس ــل از برگ ــا قب و ت
ــده  ــده مزای ــوان برن ــه عن ــخصی ب ــت ش ــی اس ــد بدیه نماین
شــناخته میشــود کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد داده 
ــغ  ــده مزایــده ده درصــد مبل باشــد و در صــورت انصــراف برن

ــد . ــد ش ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه  نف ــنهادی ب پیش
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری جیرفت –م الف :12

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای اصاحـی شـماره1398۶031901400137۶ -98/04/12 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد سـلیمانی نـژاد فرزنـد اصغـر بشـماره شناسـنامه 
8899صـادره ازکهنـوج  درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت3۶4/50 مترمربع پـاک 2071 فرعـی از5۶4- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از5۶4- اصلـی قطعـه دو واقع دراراضـی کهوروئیه جیرفـت بخش45 کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای کوچـک پارسـای صالحـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/10
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :287

آگهی مزایده مال غیر منقول 
شهرسـتان  دادگسـتری  حقوقـی  احـکام  اجـرای 
جیرفـت در نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائـی 
سـعیدی  فرهـاد  اقـای  980415لـه:  کاسـه 
پورجمشـید  مهـدی  محمـد  آقـای  علیـه  گراغانـی 
بـه شـرح  زمیـن  قطعـه  دانـگ سـه  وجـه شـش  دایربرمطالبـه 
هـر  قـرار  از  مربـع  220متـر  مسـاحت  47بـه  شـماره  قطعـه   -1
 -2 2/079/000/000ریـال  مبلـغ  بـه  9/450/000ریـال  مربـع  متـر 
قطعـه شـماره 48بـه مسـاحت 220متـر مربـع از قـرار هـر متـر 
مربـع 9/400/000ریـال بـه مبلـغ 2/0۶8/000/000ریـال 3- قطعـه 
قـرار هـر متـر مربـع  از  220متـر مربـع  49بـه مسـاحت  شـماره 
ثبتـی  پـاک  از  2/057/000/000ریـال  مبلـغ  بـه  9/350/000ریـال 
70۶ اصلـی بخـش 45بـه آدرس جیرفـت -بلـوار پیامبـر اعظـم 
واگـذاری  داد  قـرار  طـی  ( کـه  الهیـه  )شـهرک  سـیلو  روبـروی 
شـهرداری بـا کاربـری مسـکونی کـه توسـط کارشناسـان رسـمی 
دادگسـتری بـا مبلـغ فوق الذكـر ارزیابـی گردیده از طریـق مزایده 

1398/0۶/31راس  مـورخ  در  مزایـده  جلسـه  برسـاند.  بفـروش 
سـاعت 9صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اجـرای احکام 
ضمـن  تمایـل  صـورت  در  متقاضیـان  میگـردد،  برگـزار  حقوقـی 
هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز قبل از تاریـخ مزایده 
مـی تواننـد از ملـک هـا بازدیـد و در صـورت تمایـل به شـرکت در 
مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی )حداقـل قیمـت فـروش پایه 
ارزیابـی شـده می باشـد( خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 
2171293839004 نـزد بانـک ملـی واریـز وقبـض آن را بـه همراه 
پیشـنهاد کتبـی در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه 
مزایـده تحویـل ایـن اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان 
برنـده مزایـده شـناخته میشـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد 
داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ 
.مدیـر اجـرای  نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد  بـه   پیشـنهادی 

احـکام حقوقـی دادگسـتری جیرفـت – م الـف :13
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت /قدیم 
–کیومرث خواجوئی

آگهی تغییرات شرکت
آگهـی تغییـرات شـرکت پـاروز آب و خاک شـرکت سـهامی 
خاص به شـماره ثبت 8766 و شناسـه ملی 10630147208 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق 
العاده مـورخ 24/07/1397 : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند 
از :ـ آقـای امیرعلـی پرومان به شـماره ملـی 3130915753 
ـ خانـم مرضیه عسـکری به شـماره ملـی 3130974687 ـ 
آقـای میثـم پرومـان بـه شـماره ملـی 3130982051 بـرای 
مـدت دو سـال انتخاب گردیدند. -2خانم سـمانه پرومان به 
شـماره ملـی 3130957871 به سـمت بـازرس اصلی خانم 
مجیـده پرومـان به شـماره ملـی 3130935398 به سـمت 
بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یـک سـال مالـی انتخاب 
شـدند. -3ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت منتهی 
بـه سـال96 مورد تصویب قـرار گرفـت. اداره کل ثبت اسـناد 
و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات 

غیرتجـاری کرمان
)583827( 

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول 
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــردد س ــی گ ــام م ــیله اع بدینوس
ــه شــماره فرعــی 3154  ــع ب ــه مســاحت 242/60 مترمرب قطعــه زمیــن ب
ــی 8  ــه طــوالرود ســنگ اصل ــع در قری ــاک 1690 واق مجــزی شــده از پ
ــه  ــه شــماال ب ــه حــدود اربع ــری مســکونی ب ــا کارب ــان ب بخــش 28 گی
طــول 23/20 متــر بــه کوچــه 6 متــری شــرقا پــی اســت بــه طــول 9/00 
ــول 27/00  ــه ط ــا دیواریســت ب ــی جنوب ــه اول تفکیک ــی قطع ــه پ ــر ب مت
ــه  ــر ب ــول 5/70 مت ــه ط ــت ب ــا اول دیواریس ــاک 1410 غرب ــه پ ــر ب مت
بلــوار ولیصعــر دوم بــه صــورت پخــی اســت بــه طــول 5 متــر بــه تقاطــع 
بلــوار مرقومیــه کوچــه 6 مترانــی االحــداث کــه ملــک تعرفــه شــده عبــارت 
ــه ) دو  ــک دســتگاه ســاختمان تجــاری مســکونی ســه طبق اســت از ی
ــان  ــه در زم ــه ک ــن آرم ــا اســکلت بت ــه روی تجــاری ( نیمــه ســاز ب طبق
ــف در  ــه همک ــع در طبق ــازه واق ــاب مغ ــی دو ب ــرار کارشناس ــرای ق اج
حــال بهــره بهــرداری مــی باشــد و واحــد مســکونی طبقــه اول در مرحلــه 
ــوک  ــه بل ــقف تیرچ ــه و س ــن آرم ــکلت بت ــه دوم اس ــفتکاری و طبق س
یونولیــت اجــرا شــده در ضلــع شــرقی ســاختمان و در پشــت مغــازه هــای 
ــا محوطــه  فــوق الذکــر دو واحــد مســکونی بــه صــورت طبقــه همکــف ب
شــرقی و طبقــه اول در حــال بهــره بــرداری و اختیــار مســتاجر مــی باشــد 
از مالکیــت علــی رضــا بــی نیــاز کــه در قبــال محکــوم بــه پرونــده کاســه 
ــل توســط کارشــناس ســیصد و  ــف و تحوی ــی شــورا توقی 961018 اجرای
پانــزده میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده و در تاریــخ 98/06/30 روز شــنبه 
ــوراهای  ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــده در اج ــق مزای ــاعت 11 – 10 از طری س
حــل اختــاف تالــش بــه فــروش مــی رســد کــس یــا کســانیکه باالتریــن 
قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات 
ــل از  ــرف 5 روز قب ــان ظ ــردد متقاضی ــی گ ــل م ــذ و تحوی ــای آن اخ به

مزایــده مــی تواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد .
5810 مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 258/26 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 
ــع در  ــی 7 واق ــنگ اصل ــده از 543 از س ــزی ش 2003 مج
قریــه جوکنــدان بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای 
وحیــد لطیــف پــور طــول گیــان فرزنــد اقبــال انتقالــی ملــک 
از مالــک رســمی آقــای میــر کاظــم علــم پــور محــرز گردیــده 
لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــف  ــد لطی ــام وحی ــه ن ــد حــدود اختصاصــی ب ــی تحدی آگه
ــن و  ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــان منتشــر و ب ــول گی ــور ط پ
ــد حــدود  ــه تحدی ــی مــی رســاند ک ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/07/10 راس ســاعت 9 
ــد چنانچــه  ــه عمــل خواهــد آم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــه حــدود و حق ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب روز اعتــراض خــود را کتب
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــه  ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین وســیله متقاضــی ی
ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . توجــه ب

تاریخ انتشار 98/6/10
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - فردین نورزاده       5808

آگهی حصروراثت
خانــم کبــری خیرخــواه پیــش کنــاری بــه 
شــماره شناســنامه 556 فرزنــد ابوالقاســم 
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان مســعود نیــک بیــن فرزنــد 
ولــی  در تاریــخ 90/12/2 در شهرســتان 
ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن 
مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد 
: 1- ولــی نیــک بیــن شهرســتانی ش ش 
ــی  ــدر متوف ــعلی پ ــد درویش 28556 فرزن
ــاری ش  ــش کن ــواه پی ــری خیرخ 2- کب
ــی  ــادر متوف ــد ابوالقاســم م ش 556 فرزن
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگری 
نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت 
و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه 
شــماره 980092 مفــاد درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه 
ــت  ــا وصی ــراض دارد و ی هــر شــخص اعت
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف نام
ــر  ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش
رشــت  اختــاف  حــل  شــورای  شــعبه 
صــورت  ایــن  غیــر  در  نمایــد  تســلیم 
درخواســت  برابــر  حصروراثــت  گواهــی 

ــد . ــد ش خواه
رئیس شورای حل اختالف 

شعبه سوم شهری سنگر                  5807

حصر وراثت
مختــار گنــج طلــب شــاد بــه شــماره شناسناســنامه   1156  
مطابــق دادخواســت تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 291/6/98 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش از ای
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نعیمــه گنــج طلــب شــاد 
بــه شــماره شناســنامه 4900141951 در تاریــخ  98/4/3  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 
ــج  ــار گن ــه: 1- مخت ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــی 2-  ــدر متوف ــاد   ش ش 1156 ت ت 1342 پ ــب ش طل
ــی  ش ش  2799 ت ت 1347   ــت مخ ــت آزاده پش جماع
ــا  ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث ــی و مرح ــادر متوف م
ــور را باســتناد  انجــام تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــا وصیتنامــه ای از  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت نمای
ــدت  ــرف م ــی ظ ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــوط  ــی مرب ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب یکم

ــف/1017 ــد.ف/28 م ال ــد ش ــادر خواه ص
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس              5828  

اخطاریه دفترخانه
ــرد  ــای مســلم رزمــی ف ــام خانوادگــی مخاطــب : آق ــام و ن ن
شــغل آزاد آدرس اردبیــل پیرونامــه شــماره 221 مورخــه 
1398/05/28 مجــدد از شــما دعــوت مــی شــود جهــت اجرای 
صیغــه طــاق همســرت بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه نماییــد 
در غیــر اینصــورت طــاق غیابــی اجــراء و صــادر خواهــد شــد .

سردفتر ازدواج و طالق 107 – 189 تالش 
5809  اشرف حبیب زاده مریان 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

15 هزار مکنده در بوشهر خون زمین را سر می کشند
15هزار تلمبه در استان بوشهر ساالنه 500 هزار متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی که به مثابه خون در رگ های 

زمین جاری است برداشت می کنند که منجر به افت شدید این منابع و تبدیل دشت های این استان به مناطق 
ممنوعه و بحرانی شده است.

مختــاری شــهردار قــدس، از تــداوم ســاماندهی و بهســازی 
ــا اجــرای عملیــات آســفالت ریــزی و  معابــر ســطح شــهر ب
لکــه گیــری 43 معبــر در تیــر مــاه ســال جــاری خبــر داد.

بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــورای 
اســامی و شــهرداری قــدس، مســعود مختــاری بــا تأکیــد 
ــود  ــر شــهری اظهــار داشــت: بهب ــزوم ســاماندهی معاب ــر ل ب
و ارتقــای وضعیــت معابــر شــهری از جملــه شــاخصه 
ــهرداری  ــرد ش ــدی از عملک ــی و رضایتمن ــم ارزیاب ــای مه ه
و از عوامــل موثــر و دخیــل بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان 

ــی شــود. محســوب م
ــای  ــی از اولویته ــن راســتا یک ــه در همی ــان اینک ــا بی  وی ب
اقدامــات اجرایــی شــهرداری بــر نظــارت بــه وضعیــت 
ــه  ــر شــهر معطــوف گردیــده اســت، افــزود: ب آســفالت معاب
همیــن منظــور و در راســتای ســاماندهی و بهســازی معابــر 
ســطح شــهر و تســهیل و بهبــود در تــردد و رفــاه حــال 
ــری در  ــه گی ــزی و لک ــفالت ری ــروژه آس ــهروندان، 43 پ ش

ــی شــده اســت. ــاری عملیات ــال ج ــاه س ــر م تی
شــهردار قــدس در ادامــه تصریــح کــرد: از آغــاز ســال جــاری 
بــا جانمایــی دقیــق آســفالت ریــزی، عملیــات ســاماندهی و 
بهســازی معابــر ســطح شــهر بــا زیرســازی، آســفالت و لکــه 
ــا صــرف 4455  ــع و ب ــر مرب ــزار مت ــری بیــش از 48 ه گی

تنــاژ آســفالت در ســطح شــهر اجرایــی گردیــده اســت.
مختــاری، در ادامــه بــه برخــی معابــر آســفالت ریــزی و لکــه 
گیــری شــده اشــاره کــرد و گفــت: اجــرای لکــه گیــری کوچــه 
رضــوان ســوم، ســی متــری شــورا کوچــه چمــران، خیابــان 
ــه  ــفالت کوچ ــش آس ــهریار، روک ــتاد ش ــدای اس ــاران ابت به
شــایان دوم، خیابــان ســرهنگ فــرد کوچــه اتحــاد، خیابــان 
ــن بســت  شــهید بهشــتی کوچــه کاشــانی، کوچــه گلشــن ب
ــری شــورا، روکــش  ــع در ســی مت ــان ارشــاد واق اول، خیاب
ــده  ــه جری ــی، کوچ ــی مدن ــان گلشــن و فرع آســفالت خیاب
ــه  ــات از جمل ــر قن ــان س ــع در خیاب ــهرانی واق ــه ش و کوچ
اقدامــات صــورت گرفتــه در ســطح منطقــه یــک شــهرداری 

ــوده اســت. در زمینــه اجــرای آســفالت ب
ــز  ــهر نی ــه دو ش ــطح منطق ــن در س ــه داد: همچنی وی ادام
ــان  ــان فرهنــگ، خیاب ــاران حبشــی، خیاب آســفالت کوچــه ی
صاحــب الزمــان )عــج(، خیابــان کارآفریــن، آســفالت کنــار 
جــدول بلــوار امامــزاده کوچــه فروردیــن یکــم، خیابــان 
شــهید عالمــی، کوچــه تابــش و ویــا از جملــه اقدامــات در 

ــه مــی باشــد. ایــن زمین
ــفالت  ــات آس ــداوم عملی ــه ت ــاره ب ــا اش ــدس ب ــهردار ق ش
ریــزی در ســطح معابــر شــهر، بیــان داشــت: بــا توجــه بــه 
ــا اقداماتــی  ــر شــهری ب اینکــه ســاماندهی و بهســازی معاب
چــون آســفالت ریــزی، پیــاده رو ســازی، اجــرای کفپــوش و 
جدولگــذاری یکــی از مهــم تریــن ســر فصــل هــای بودجــه 
ــی  ــد اجرای ــد، رون ــی باش ــاری م ــال ج ــهری س ــران ش عم
ایــن اقدامــات بــا اولویــت بنــدی مناطــق کــم برخــوردار و بــا 
رویکــرد تحقــق اهــداف توســعه پایــدار شــهری و در جهــت 
بهبــود جلــوه بصــری شــهر و جلــب رضایتمنــدی شــهروندان، 

بــرای داشــتن معابــر بــا کیفیــت تــداوم خواهــد یافــت.
ــداری  ــظ و نگه ــت در حف ــردم خواس ــان از م ــان در پای ایش
ــه  ــه ب ــه صدم ــد و از هرگون ــکاری کنن ــر هم آســفالت و معاب
معابــر را بــه ســامانه 137 شــهرداری گــزارش دهنــد. حفاظت 
و نگهــداری از شــهر فقــط برعهــده شــهرداری نیســت و مــردم 

نیــز مــی تواننــد در ایــن زمینــه مشــارکت داشــته باشــند.

معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن 
لرســتان گفــت:   7000 مســکن روســتایی 
ــازی و  ــتان بازس ــالجاری در اس ــی س ط

ــود. ــازی می ش بهس
ــرد:  ــار ک ــری اظه ــادی جعف ــدس ه مهن
مســکن   7000 احــداث  و  بازســازی 
ــال  ــی س ــتان ط ــهمیه اس ــتایی س روس

جــاری اســت.
مســكن  بهســازی  داد:  ادامــه  وی 

روســتايی بــا هــدف بهبــود كيفيــت 
مســكن و بافــت روســتايی و ارتقــاء 
و  رفــاه  بهداشــتی،  ايمنــی،  ســطح 
انجــام  روســتايی  آســايش مســكن 

. د می شــو
تمــام  کــرد:  خاطرنشــان  جعفــری 
ــای  ــازی واحده ــرای نوس ــتاییان ب روس
مســکن خــود مــی   تواننــد از تســهیات 
بهســازی و بازســازی مســکن بنیــاد 

ــد. ــتفاده کنن ــکن اس مس
معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن 
لرســتان  یــادآور شــد: پرداخت تســهیات 
روســتایی بــرای بهســازی و نوســازی 
واحدهــای مســکن روســتایی ســبب 
شــده اســت هم اکنــون بیــش از ۶1 
درصــد واحدهــای مســکن روســتایی 

ــوند. ــاوم ش ــتان مق لرس
واحدهــای  از  درصــد   51 افــزود:  وی 
درصــد   10 و  مقاوم ســازی  روســتایی 
از واحدهــای روســتایی نیــز از محــل 

شــده اند. بازســازی  اعتبــارات 
جعفــری گفــت: شــرط اصلــی بــرای 
اســتفاده از تســهیات مســکن روستایی 

ــان اســت. ــدن متقاضی ــای کار آم پ

دولــت،  هفتــه  مناســبت گرامیداشــت  بــه 
ــره  ــت زه ــو ول ــت 132.33 کیل ــاز اول پس ف
ــو  ــط 132 کیل ــروج خ ــان و ورود و خ هندیج
ایــن  در  هندیجــان   –  400 ماهشــهر  ولــت 
خوزســتان   اســتاندار  حضــور  بــا  پســت، 
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
ــاح شــد. ــی افتت خوزســتان و مســئولین محل
مدیرعامــل ایــن شــرکت در آییــن افتتــاح 
پســت و خــط زهــره گفــت: ظرفیــت فــاز اول 
پســت زهــره 30 مــگا ولــت آمپــر و ارزش 
ــارد  ــروژه 155 میلی ــن پ ــذاری ای ــرمایه گ س

ــت. ــوده اس ــال ب ری

ــه ۶00  ــان اینک ــا بی ــزرگ ب ــت ب ــود دش محم
میلیــارد ریــال دیگــر در ایــن پســت نیــز 
ــار  ــرد، اظه ــی گی ــورت م ــذاری ص ــرمایه گ س
کــرد: فــاز دوم ایــن پســت ۶0 مــگا ولــت 
ــد  ــی خواه ــم اجرای ــورت دائ ــه ص ــر و ب آمپ
ــه  ــر ب ــول ۶0 کیلومت ــه ط ــط ب ــک خ ــد و ی ش
ــا  ــود ت ــی ش ــل م ــز متص ــه نی ــت امیدی پس
رینــگ پســت زهــره و قابلیــت اطمینــان و 

مانــور آن افزایــش یابــد.
ناحیــه  در   1403 افــق  تــا  داد:  ادامــه  وی 
شــامل  شــرکت کــه  ایــن  شــرق  جنــوب 
و  ماهشــهر  هندیجــان،  هــای  شهرســتان 

ــه ارزش ســرمایه  ــروژه ب ســربندر اســت 1۶ پ
گــذاری 7 هــزار و 500 میلیــارد ریــال اجرایــی 

ــد. ــد ش خواه
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال 
گذشــته 540 میلیــارد ریــال تنهــا در بــرق 
ــه،  ــورت گرفت ــذاری ص ــرمایه گ ــان س هندیج
ــا برقــدار شــدن پســت زهــره  تصریــح کــرد: ب
بارگیــری تاسیســات ایــن شهرســتان کمتــر از 

50 درصــد و نرمــال شــده اســت.
ــودن  ــال ب ــه فع ــاره ب ــا اش ــزرگ ب ــت ب دش
خوزســتان،  ســطح  در  برقــی  پــروژه   11۶
ــا  ــروژه ه ــن پ ــام ای ــرای اتم ــرد: ب ــد ک تاکی
کــه عملیــات اجرایــی آنهــا شــروع شــده 
70 هــزار میلیــارد ریــال در ســه  از  بیــش 
یــه چهــار ســال آینــده منابــع الزم اســت کــه 

ــه  ــژه ای ب ــت وی ــگاه و عنای ــا ن ــم ب امیدواری
خوزســتان تامیــن شــود.

وی عنــوان کــرد: شــرکت بــرق منطقــه ای 
خوزســتان یــک رونــد تعالــی و شایســتگی را 
در پیــش گرفتــه و عــاوه بــر نوســازی شــبکه 
و تامیــن بــرق پایــدار در تابســتان، بــرای 
ــنواره  ــر جش ــه برت ــی رتب ــال پیاپ ــومین س س

ــرده اســت. ــی را کســب ک رجای
ــز  غامرضــا شــریعتی اســتاندار خوزســتان نی
ــن  ــاح ای ــت: افتت ــاح گف ــن افتت ــن آیی در ای
ــت  ــاختی اس ــدام زیرس ــک اق ــه ی ــت ک پس
کمــک مــی کنــد تــا عــاوه بــر پایــداری بــرق 
مشــترکین خانگــی رونــد ســرمایه گــذاری 
در هندیجــان و رونــد تولیــد کار و اشــتغال 

ــود. ــهیل ش تس

 احداث و بازسازی ۷000 مسکن 
روستایی طی سال جاری

 پست و خط برق زهره هندیجان افتتاح شد

بهره برداری از 350 كیلومتر آزاد راه و 
بزرگراه در كشور، همزمان با هفته دولت

معـاون وزیـر راه وشهرسـازی در سـفر به كرمان از بهـره برداری از 350 كیلومتـر آزادراه 
و بزرگـراه دركشـور، همزمـان بـا هفتـه دولت خبـر داد .  بـه گـزارش اداره ارتباطات و 
اطـاع رسـانی اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان ، خیـرهللا خادمـی گفت : یك 
قطعـه از آزاد راه ارومیـه – تبریـز بـه طـول حـدود 30 كیلومتـر از جملـه پـروژه هـای 
افتتاحی اسـت . مدیر عامل شـركت سـاخت وتوسـعه زیربناهای حمل ونقل كشور، 
اعتبـار هزینـه شـده بـرای آزاد راه هـا وبزرگراه های افتتاحـی در هفته دولـت را ۶500 
میلیـارد ریـال عنـوان كـرد . وی گفـت : ارزش بـه روز پروژه های افتتاحـی حدود 15 
هزارمیلیـارد ریـال اسـت . دكتـر خادمـی معـاون وزیـر راه وشهرسـازی ومدیر عامل 
شـركت سـاخت وتوسـعه زیربناهـای حمـل ونقل كشـور بـرای افتتاح  یك پـروژه و 
بازدیـد از رونـد سـاخت راه ها ی اسـتان كرمان ۶ شـهریور به این اسـتان سـفر كرد.  

فارس
ایالم 

بهره برداری از توربین گازی ساخت داخل در 
پاالیشگاه گاز »سرخون«

 طرح   ویژه پلیس ایالم برای ایام محرم آغاز شد

داخلـی  قطعـات  سـاخت  بـا 
تبریـد  واحـد  ژنراتـور  توربیـن 
پاالیشـگاه گاز سـرخون راه اندازی 
پاالیشـگاه گاز  مدیرعامـل  شـد. 
سـرخون و قشـم در حاشـیه این مراسـم گفت: سـه دستگاه 
توربین ژنراتور پاالیشـگاه گاز سـرخون و قشـم پـس از انجام 
تعمیـرات اساسـی راه انـدازی و وارد مـدار فـرآوری و تولیـد 
شـد.محمد حسـن نـوروزی افـزود: قطعـات داخلـی ایـن 
توربیـن هـا را شـرکت های دانـش بنیـان در مـدت 2 سـال 
و بـا هزینـه 2 میلیـارد و 800 میلیـون تومـان سـاختند.وی با 
بیـان اینکـه سـاخت این قطعـات پیچیده و خاص اسـت که 
برای نخسـتین بار در کشـور انجام شـد، تصریح کرد: ساخت 

قطعـات داخلـی توربیـن ژنراتـور در داخـل حـدود 2 میلیـون 
یـورو صرفـه جویـی ارزی دارد.نـوروزی در پایـان عنـوان کـرد: 
تولیدات پاالیشـگاه گاز سـرخون گاز خشـک، ال پی جی، ان 
جـی ال و متـان اسـت که در صنایع اسـتان و مصارف خانگی 
اسـتفاده می شـود.همچنین اسـتاندار هرمـزگان در مراسـم 
افتتـاح توربیـن هـا گفت: دانش فنی سـاخت توربیـن گازی 

بـا همـت تخصصـان داخلـی بومی سـازی شـد.
فریـدون همتـی افـزود: بومـی سـازی دانـش فنـی سـاخت 
روش هـای  بروزتریـن  از   بهـره گیـری  بـا  توربیـن گازی 
مهندسـی، خودکفایـی در ارائـه خدمـات کامـل ایـن کاس 
توربیـن و توسـعه پایـدار نـاوگان توربین های صنعتی کشـور 

را بـه همـراه دارد.

فرمانـده انتظامـی اسـتان ایـام، بـا 

بیـان طرح هـای ویـژه مـاه محـرم 

در ایـام گفـت: طرح هـای پلیـس 

بـه جهـت آن اسـت تـا خیـل عظیم 

عزاداران حسـینی در اسـتان ایام با نظم و امنیت کامل در مجالس 

عـزاداری و حسـینیه هـا بـه مراسـم خـود بپردازند.

سـردار نورعلـی یـاری در ایـام، اظهـار داشـت با توجه به فرارسـیدن 

ایـام محـرم و بـه جهـت برقراری نظـم و امنیت الزم بـرای مجالس 

عزاداری حسـینی در مسـاجد و حسـینه ها و تکایا ، طرح های ویژه 

پلیس بـه اجـرا در می آید.

فرمانـده انتظامی اسـتان ایام،گفت: طرح هـای، ترافیکی، انتظامی 

و انتظـم بخـش از برنامه هایـی اسـت کـه جهـت برقـراری امنیـت، 

تسـریح در تـردد دسـته جات و تسـهیل و نظـم و امنیـت انجـام 

می شـود.

وی تشـکیل جلسـه بـا مسـئوالن هیئت های عـزاداری، شناسـایی 

محل هـا و مسـیرهای برگـزاری عـزاداری حسـینی اعم از مسـاجد، 

تکایـا، حسـینیه ها،نظارت و کنتـرل سیسـتم های ایمنـی هیئت ها، 

اجـرای تمهیـدات ترافیکی در مسـیر حرکت دسـته های سـینه زنی 

را از جملـه اقدامـات پیشـگیرانه در آغـاز مـاه محرم در اسـتان ایام 

نام برد و گفت: پلیس مصمم اسـت که امنیت عزادران حسـینی را 

در تمـام زمینه هـا را برقـرار کند.فرمانده انتظامی اسـتان ایام،افزود: 

واگـذاری انتظـام بخشـی بـه مـردم در دسـته جـات و هیئت هـا و 

اسـتفاده از همیـاران محـرم و پلیس افتخاری جهـت برقراری نظم 

و امنیـت ترافیکـی نیـز در محرم 98 در اولویت نخسـت قـرار دارد.

یـاری در پایـان خاطرنشـان کـرد: همـکاری صمیمانه شـهروندان با 

خدمتگـزاران نیـروی انتظامـی بـرای تحکیـم نظـم و امنیـت مـورد 

انتظـار اسـت و مراکـز پلیس 110 در تمامی شـبانه روز آماده دریافت 

اطاعـات و خدمـات رسـانی به مردم هسـتند.

پارک علم و فناوری در 
ساوه راه اندازی می شود

نماینـده مردم سـاوه و زرندیه در مجلس 
در  بـزودی  گفـت:  اسـامی  شـورای 
شهرسـتان سـاوه پـارک علـم  و فنـاوری 

راه انـدازی مـی شـود. 
محمدرضـا منصـوری بـا اشـاره بـه اینکه 
نخبگان بسـیاری در مراکز آموزش علمی 
و شـرکت هـای دانـش بنیـان سـاوه و 
زرندیـه فعالیت دارند، اظهار کـرد: احداث 
پـارک علـم و فنـاوری زمینه سـاز به فعل 
درآوردن ظرفیت هـای بالقوه نخبگان این 
منطقه خواهد شـد و در سفر اخیر معاون 
علمـی و فناوری رئیس جمهور مقرر شـد 
از طریـق تامیـن اعتبارات مـورد نیاز برای 
احـداث این مجموعه علمـی از محل این 

معاونت اقدام شـود. 
وی به تولید بخش اعظمی از داروی مورد 
نیـاز کشـور در شـرکت هـای داروسـازی 
سـاوه و زرندیـه افـزود: موفقیت شـرکت   
هـای داروسـازی در تولیـد داروهای مورد 
نیـاز بویـژه تامیـن 100 درصـدی قـرص 
متفورمین کشـور در واحدهای داروسازی 
این منطقه موجب شـده اسـت که تولید 
داروهـای دامی که یک پروژه بسـیار مهم 
و حیاتـی بـرای ایـران بـه شـمار مـی رود  
بـه عنوان پروژه جدید در سـاوه تعریف و 
اجرایـی و از واردات نزدیـک بـه 80 درصد 
داروهای دامی به کشـور جلوگیری شـود. 
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه با اشـاره 
بـه بازدید معاون علمـی و فناوری رئیس 
جمهـور از شـرکت های دانش بنیـان این 
دو شهرسـتان گفت: شرکت   های دانش 
بنیان مسـتقر در سـاوه و زرندیـه در زمره 
شـرکت   هـای موفق به شـمار مـی   روند 
کـه موجـب تحـول در برخـی از صنایـع 
شـدند و فعالیت پارک علـم و فناوری که 
بـه اعتقـاد معـاون علمی رئیـس جمهور 
باید توسـط بخش خصوصی یا مجموعه 
جهاددانشـگاهی احـداث شـود موجـب 
تحولـی بـزرگ در حـوزه صنعـت و ارتباط 
موثـر صنعـت بـا دانشـگاه خواهد شـد و 
نیـاز تحقیقاتـی و پژوهشـی نخبـگان و 
فـارغ التحصیـان را بـرآورده خواهد کرد.

اجرای 43 پروژه مرکزی 
آسفالت ریزی 

در معابر شهر قدس

اولین دوره برگزاری مسابقات بهره برداری 

شرکت های آب و فاضالب کشور به میزبانی اصفهان

هاشم امینی: نمایشگاه ایفاد  که با هدف کسب آخرین  دستاوردهای  صنعت آبفا در کشور آلمان برگزار می شود

ــاب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــا  ــه ب ــان در همایشــی ک اســتان اصفه
حضــور 400 نفــر از  شــرکت کننــده 
مســابقات  دوره   اولیــن  در  گان 
بهــره  تخصصــی  و  فنــی  مهــارت 
بــرداری شــرکت هــای آب و فاضــاب 
ــدف از  ــت: ه ــد  گف ــزار ش ــور برگ کش
در  مســابقات  دوره   ایــن  برگــزاری 
نهایــت ارتقــا ء کیفیــت ،اســتاندارد 
ســازی و بــه روز رســانی خدمــات بــه 

ــد. ــی باش ــردم م م
بیــان  بــا  امینــی  مهنــدس هاشــم 
و  فنــی  مهــارت  مســابقات  اینکــه 
شــرکت  بــرداری  بهــره  تخصصــی 
هــای آب و فاضــاب در کشــورهای 
اعــام  برگــزار مــی شــود  مختلــف 
ــکاری ســازمان یونســکو  ــا هم ــرد: ب ک

مهــارت  ارتقــاء  کســب  هــدف  بــا 
آبفــا  صنعــت  در  تخصصــی  هــای 
ایــن نــوع مســابقات در کشــورهای 
مختلــف برگــزار مــی شــود کــه در 
ــزاری  ــه برگ ــوان ب ــی ت ــان م ــن می ای
ــا  ــاد  کــه ب همــه ســاله نمایشــگاه ایف
ــن  دســتاوردهای   هــدف کســب آخری
ــزار  ــا در کشــور آلمــان برگ صنعــت آبف
مــی شــود مــی تــوان اشــاره کــرد  
نمایشــگاه  ایــن  حاشــیه  در  زیــرا 
ــزار  ــا برگ ــارت ه ــابقات کســب مه مس

ــود ــی ش م
اولیــن  برگــزاری  کمیتــه  رئیــس 
و  فنــی  مهــارت  مســابقات  دوره  
شــرکت  بــرداری  بهــره  تخصصــی 
ــه  ــوردر ادام ــاب کش ــای آب و فاض ه
یونســکو  ملــی  افزود:کمیســیون 

وابســته بــه ســازمان علمــی ،فرهنگــی 
هــر  در  متحــد  ملــل  آموزشــی  و 
ــه  ــه کمیت ــده ای دارد ک کشــوری نماین
ــطح  ــاب را در س ــی آب وفاض تخصص
ــر  ــه دکت ــد ک ــی ده ــکیل م ــی تش مل
ایوبــی دبیــر کل یونســکو در ایــران 

ــد ــی باش م
صنعــت  تخصصــی  کمیتــه  عضــو 
آب و فاضــاب کشــور خاطــر نشــان 
پیشــنهاد  ایوبــی  دکتــر  ســاخت:به 
مســابقات  از  دوره  ایــن  برگــزاری  
را بــا توجــه بــه ظرفیــت تخصصــی  
فعــاالن صنعــت آبفــا در اصفهــان دادم 
ــا توافــق  صــورت گرفتــه اولیــن  کــه ب
ــال 98 در  ــابقات در س ــن مس دوره ای
ــود.   ــی ش ــزار م ــان برگ ــتان اصفه اس
مهنــدس هاشــم امینــی بــا توجــه 

بــه قدمــت بیــش از نیــم قــرن از 
فعالیــت  شــرکت آبفــا اصفهــان در 
ــرکت آب و  ــت: ش ــار داش ــور اظه کش
فاضــاب اســتان اصفهــان پایــه گــذار 
صنعــت آبفــا در کشــور محســوب مــی 
شــود پــس بــا توجــه بــه تجربــه 
اســتان  در  صنعــت  ایــن  فعــاالن 
ــب  ــا کس ــی رود ب ــار م ــان انتظ اصفه
تخصصــی  و  فنــی  هــای  مهــارت 
ــت  ــه خدم ــته در زمین ــش از گذش بی

رســانی بــه مــردم اقــدام نماینــد.
وفاضــاب  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه  اشــاره  بــه  اصفهــان  اســتان 
و مهــارت فعــاالن صنــت  تخصــص 
آبفــا در اصفهــان بیــان کــرد: در حــال 
ــا  ــت آبف ــه صنع ــاالن عرص ــر فع حاض
ــه هــا  ــان در بســیاری از زمین در اصفه
در کشــور پیشــرو هســتند کــه در ایــن 
میــان مــی تــوان بــه حضــور  موثرآنان 
در مهــار حــوادث غیــر مترقبــه در نقــاط 
ونیــز  اشــاره کــرد  مختلــف کشــور 
ــای  ــای بخــش ه ــت ه کســب موفقی
ــه  مختلــف شــرکت در ســطح وزارتخان

ــت ــئله اس ــن مس ــوای ای گ

ــردازی را  ــده پ ــتعدادیابی و ای وی اس
یکــی دیگــر از دســتاوردهای برگــزاری 
ــی  ــی و تخصص ــارت فن ــابقات مه مس
بــرداری شــرکت هــای آب و  بهــره 
فاضــاب کشــور دانســت و تصریــح 
کرد:عــاوه بــر ارتقــاء دانــش و کســب 
دنیــا  روز  تخصصــی  هــای  مهــارت 
،شناســایی اســتعداد هــای ویــژه و 
ــی  ــد یک ــو وجدی ــای ن ــده ه ــه ای ارائ
ــن  ــزاری ای ــر از دســتاوردهای برگ دیگ

ــد ــی باش ــابقات م مس
اجرایــی  و  علمــی  دبیــر  ادامــه  در 
اولیــن دوره مســابقات مهــارت فنــی و 
تخصصــی بهــره بــرداری شــرکت هــای 
آب وفاضــاب کشــور گفــت: هــدف از 
ــاء  ــن دوره مســابقات ارتق برگــزاری ای
کمــی و کیفــی آمــوزش مهــارت هــا در 
ــه  ــرداری ســت چــرا ک ــره ب بخــش به
ــت  ــت صنع ــه از فعالی ــش از 5 ده بی
آبفــا در کشــور مــی گــذرد بنابرایــن 
بایــد تجربــه فعاایــت در صنعــت آبفــا 
ــا  ــود ت ــه ش ــا آمیخت ــم روز دنی ــا عل ب
بتــوان خدمــات مطلــوب تــری بــه 

ــه داد. ــترکین ارائ مش

ته
نک

عضـو کمیته تخصصـی صنعت آب و فاضالب کشـور خاطر نشـان سـاخت:به 
دکتـر ایوبـی پیشـنهاد برگـزاری  ایـن دوره از مسـابقات را با توجـه به ظرفیت 
تخصصـی  فعـاالن صنعـت آبفا در اصفهـان دادم کـه با توافق  صـورت گرفته 
اولیـن دوره ایـن مسـابقات در سـال 98 در اسـتان اصفهان برگزار می شـود.  
مهنـدس هاشـم امینـی بـا توجـه بـه قدمـت بیـش از نیـم قـرن از فعالیت  
شـرکت آبفـا اصفهـان در کشـور اظهار داشـت: شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهـان پایـه گـذار صنعـت آبفا در کشـور محسـوب می شـود پس بـا توجه 
بـه تجربـه فعـاالن ایـن صنعت در اسـتان اصفهـان انتظـار می رود با کسـب 
مهـارت هـای فنـی و تخصصـی بیـش از گذشـته در زمینـه خدمت رسـانی به 

مـردم اقـدام نمایند.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان اصفهـان بـه اشـاره بـه تخصص و 
مهـارت فعـاالن صنت آبفا در اصفهـان بیان کرد: در حـال حاضر فعاالن عرصه 
صنعت آبفا در اصفهان در بسـیاری از زمینه ها در کشـور پیشـرو هسـتند که در 
ایـن میـان می توان بـه حضور  موثرآنـان در مهار حوادث غیـر مترقبه در نقاط 
مختلـف کشـور اشـاره کـرد ونیـز کسـب موفقیت هـای بخش هـای مختلف 

شـرکت در سـطح وزارتخانه گوای این مسـئله اسـت.
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سال گذشته پیام ما در چنین روزی به 
بی مهری  مجلس شورای اسامی به 

طرح کودک همسری پرداخت.

سال گشت

زخم زیبای زمانه
تا 1۶شهریور در حوزه هنری، تماشاخانه مهر 

در خیابان حافظ در حال اجرا است.

صدای آهسته
در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران 

است.

 اجرای آثار اپرای عاشورا از گروه

 تئاتر عروسکی آران
 از 13 تا 22 شهریور در مجموعه بنیاد 

فرهنگی و هنری رودکی برگزار می شود.

 واسه داداشم کفن خریدیم متری شیش و 
نیم. اما از مغازه بغلیش واسه مامانم چادر 

مشکی رو گرفتیم متری چهار.

متری شیش و نیم

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

ای که از سرچشمٔه نوشت برفت آب نبات
مردٔه مرجان جان افزای تست آب حیات
از چمن زیباتر از قدت کجا خیزد نهال

وز شکر شیرین تر از خطت کجا روید نبات
عنبر زلف تو بر کافور میبندد نقاب
سنبل خط تو بر یاقوت میرد برات

پرده بر رخ میکشی وز ما نمیداری حجاب
خستگان را میکشی وز کس نمیباشد حیات
حال مجنون شرح دادن با دلم دیوانگیست

همچون پیش طرهایت ذکر لیلی ترهات
تا برفتی همچو آب از چشم دریا بار من
پیش جیحون سرشکم میرود آب فرات
بنده ام تا زنده ام گر میکشی ور میکشی

زخم پیکان تو مرهم باشد و بندت نجات
از دهانت بوسه ئی جستم زکوة حسن را

گفت خاموش ای گدا برهیچ کی باشد زکوة
با خیالت دوش می گفتم که مردم از غمت

گفت خواجو گوئیا نشنیده ئی من عاش مات

خواجوی کرمانی 

 دل، پشت حصار حرمت 

خسته ترین است

در سایه دیوار تو 

بنشسته ترین است

»مجتبی طهمورثی«

عکس نوشت

عکس: 
علی آقایی

دور سیب خط بکش
تا 25شهریور در گالری امروز  

در حال اجراست.

نمایشگاه
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کتاب 

رمـان آذرخـش رمانـی عاشـقانه بـا زمینـه ای روانشناسـانه اسـت 

کـه اتفاقـات و جریان هـای مختلفـی را در بـر می گیـرد. کتابـی که 

شـاید کمـک مناسـبی بـرای کسـانی باشـد کـه وابسـتگی عاطفـی 

دارند. شـدید 

پشـت جلـد ایـن کتـاب متنـی آمـده اسـت کـه جنبـه عاشـقانه 

می دهـد: نشـان  را  کتـاب 

حـرف بـزن عزیـزم، حـرف بـزن. تـا ابد حـرف بزن. دوسـت دارم 

تـو بگویـی و مـن گـوش کنـم، تو بخنـدی و من لذت ببـرم، تو راه 

بـروی و مـن تماشـا کنـم. دوسـتت دارم، بیـش از آنکـه فکـرش 

را بکنـی، بـه مراتـب بیشـتر از آنکـه در ذهنـت بگنجـد در قلـب 

مـن فضـا داری. همـه عشـقم، روحـم، جانـم، وجـودم متعلـق به 

توسـت. تـو نیمـه گمشـده منی، گمشـده ای که پیدا شـده اسـت و 

مـن خیـال نـدارم از دسـتش بدهم. بگـو از دنیا چـه می خواهی؟ 

همـه را برایـت مـی آورم، حتـی اگـر الزم باشـد بـرای بـه دسـت 

آوردنـش بـه آن سـوی قلـه کوه قـاف بروم.

رمان آذرخش
ماجـرای رمـان دربـاره دختـری بـه نـام سـارا آذرخش اسـت 
کـه وقتـی چهـار سـال بیشـتر نداشـت، پـدر و مـادرش را بـر 
اثـر سـانحه رانندگـی از دسـت داد. اتفاقـی که شـکافی عمیق 
بیـن خانواده هـای پـدری و مـادری سـارا ایجـاد کـرد. دالیـل 
آن  اتفاقـات  از  برخـی  در  و  رمـان  جریـان  در  شـکاف  ایـن 

توضیـح داده شـده اسـت.
امـا داسـتان کتـاب در یـک کانتری آغـاز می شـود. جایی که 
از سـارا بـه دلیـل توهیـن و فحاشـی شـکایت شـده و او باید 
در کانتـری حاضـر تـا بـه موضـوع رسـیدگی شـود. داسـتان 
شـکایت و حضـور در کانتـری کـه بـه دایـی سـارا هـم ارتباط 
دارد در ابتـدای کتـاب شـاید چنـدان مخاطـب را جـذب نکند 
امـا بـرای پـی بـردن بـه اصـل موضـوع، خواننـده بایـد کتاب 

را تـا آخـر بخواند.
پـس از بیـرون آمـدن از کانتـری، روای داسـتان – یعنـی 
و  اشـاره می کنـد  زندگـی  در  دایـی اش  اهمیـت  بـه  سـارا – 

می کنـد. تعریـف  را  خـود  زندگـی  ماجـرای 
بـرای مـن خیلـی زحمـت کشـید.  بـزرگ کـرد.  منـو  داییـم 
تمـام زندگیـم رو بهـش مدیونـم. اگـه االن یه دختـر تحصیل 
اونـه.  تاش هـای  و  زحمت هـا  خاطـر  بـه  موفقـم  و  کـرده 
ایشـون یـه دایـی معمولـی نیسـت. بیشـتر از یـه پـدر بـرای 

مـن بزرگ تـری کـرده. )رمـان آذرخـش – صفحـه 23(
نـزد خانـواده مـادری و در  از جریـان تصـادف، سـارا  پـس 
می کنـد  زندگـی  سـالی  چنـد  مادربـزرگ  و  پدربـزرگ  کنـار 
کـه در ایـن مـدت دایـی سـارا – بهـرام رسـتگار – بـه طـور 
صـد در صـدی از او حمایـت می کنـد و همیشـه آمـاده کمـک 
بـه اوسـت. مدتـی بعـد سـارا بـه همـراه بهـرام خانـه ای جـدا 
می گیرنـد و زندگـی را ادامـه می دهنـد. بهـرام بـرای آینـده 
بهتـر سـارا همـه کار می کند و سـارا اسـتاد دانشـگاه و مترجم 

بـودن خـودش را مدیـون اوسـت.
رمـان آذرخـش دو ماجـرای عاشـقانه دارد. یکـی مربـوط بـه 
بـه دایـی سـارا. داسـتان سـارا در  سـارا و دیگـری مربـوط 
سرراسـت  و  سـاده  بسـیار  دایـی اش  داسـتان  بـا  مقایسـه 
اسـت امـا ماجـرای عاشـقانه بهـرام بسـیار تراژدیـک و همراه 
بـا پیچیدگـی اسـت. ماجرایـی کـه رنـج بسـیار زیـادی هـم 

بـرای بهـرام و هـم بـرای سـارا بـه همـراه دارد.
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